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JAV IR KINIJA VEIKS VIENINGAI 
PRIES SOVIETU INVAZIJĄ AZIJOJE

MEKSIKA IR FILIPINŲ SALOS 
RAGINA ŠAUKTI ASAMBLĖJA

SVARBUS JAV GYNYBOS SEKRETORIAUS 
IR KINUOS VADŲ PAREIŠKIMAI

PEKINAS, Kinija. — Trečia
dienį JAV' gynybos sekretorius 
Harold Brown baigė dešimties 
dienų vizitą Kinijoje. Spaudos 
atstovams jis pareiškė, kad vi
zitas ahiems kraštams buvo 
naudingas. Kinija galės pirkti 
iš Amerikos aukštos technologi
jos gaminius ir konjpiųterius, 
kuriuos galės panaudoti taip pat 
kariniams tikslams. Ginklai 
tarpu nebus parduodami, bet 
Amerikoje lankysis Kinijos ka
riuomenės vadų delegacija.

Dėl Sovietų invazijos į Afga
nistaną prieita'paralelių išvadų: 
stiprinti Ąfganistano aplinkoje 
esančias valstybes frritąi darys 
abi valstybės individualiai. Ma
noma, kad abi valstybės sustip
rins karinę pagalbą Pakįstanui.

Laike konferencijos su prem
jeru Hua Guofengu buvo pa
reikštą, kad šiam vizitui dauge
lis pasaulio valstybių duos dau
giau reikšmės dėl Sovietų inva- 

'■ 'zi josri Afganistgiią^ Sekretorius 
atsafcė, kad įo vizi

tas nėra nukreiptas prieš trečią
ją valstybe ir liečia tik JAV .bei 
Kin-ijo's problemas. '

Kinijos krašto^ apsaugos mi
nisters. Xu Xiangian atsisveiki
nimo baliuje pareiškė, kad sek- 
r et oria us Harold-Brown vizitas 
buvo vaisingas ir. turės. įtakos 
taikai Azijoje "bet pasaulyje. 
Sekr. Brown pareiškė Ikdft ka
riniai santykiai su. Kinija pa
laipsniui didės. Jis pranešė, kad 
į JAV atvyks su delegacija vice
premjeras, . ir štabo, viršininko 
pavaduotojas gen. Biao. Vizitui 
laikas dar nėra numatytas. Taip 
pat lankysis kinų karo akade
mijas delegacija, tikslu plėsti 
santykius ir pildyti karinių de-

AMERIKOS LAIVYNAS 
IEŠKO BAZIŲ

MOGADISHU’, Somalis.
Patys galingiausieji Amerikos 
karo laivai gali pasirinkti kelias 
bazes savo laivynui. Somalis 
pats pirmas pasiūlė JAV karo 
laivynui naudoti jų bazes, jeigu 
tiktai amerikiečiai norėtų. Oma
nas duoda amerikiečiams ištisą 
salą, kurioje jie galės laisvai 
tvarkytis ir pasistatyti didelius 
sandėlius ir dirbtuves. Kenija 
taip pat pasiūlė JAV didžiausią 
uostą, kuriame karo laivai ir 
aviacija gali gauti gerą užuo
vėją. Manoma, kad amerikie
čiai gali perimti visas tris 
vietas.

KINIEČIAI NORI AME
RIKOS JAVŲ

WASHINGTON, D.C. — Ki
nijos vyriausybė, patyrusi, kad- 
JAV vyriausybė uždraudė par-, 
duoti'Sovietų val<lžiari7 liiilijo- 
nų metrinių tonų javų, prašo 
parduoti tuos javus Kinijai. Ki
nija yra pasiruošusi mokėti 
Amerikai tą pačią sumą, kurią 
buvo sutikę mokėti rusų pirk
liai. Kiniečiai atsiimtų javus iš 
Amerikos Pacifiko uostų.

Kelios pietų Afrikos valsty
bės taip pat norėtų pirkti Ame
rikoje javus, kurių negalės pirk
ti Sovietų. Sąjunga. Tiktai pietų 
Afrikos valstybės negalės mokėti 
tos sumos, kurią buvo' sutikusi 
mokėti Maskva.

Prezidentas Carteris paten
kintas, kad javų pardavimo rei
kalas bus lengviau išspręstas, 
negu, tikėjosi.

AFGANISTANE VAIKAI AKMENIMIS1 
MUŠA SOVIETŲ KAREIVIUS

RUSAI DAR NEUŽĖMĖ VISO PAKISTANO PASIENIO, 
KAREIVIAI VENGIA ŽUDYNIŲ

KABULAS, Afganistanas. —'siems Afganistano tremtiniams. 
Ąfgąnist.ano gyventojai buvo pa- Rusai nenoriJGausyti apie šią 
siruošę priešintis įsiveržusidma problemą, nes jie tikėjosi gauti 
Sovietų karo jėgoms, bet jie j iš Amerikos, 
tuojau pajuto, kad yra bejėgiai.; 
Sovietų kariuomenės daliniai ■ 
yra motorizuoti ir turi medei" | 
niškus ginklus. Be to. Sovietų 
kariai turi lėktuvus, tankus, šar
vuotus automobilius ir gerus 
kulkosvaidžius. Afganistaniečiai 
bėga ir slaptos! nuo rusų karių. 
Jie slepia senus savo ginklus.

Pačiame Kabule Afganistano 
vaikai akmenimis užpuolė du 
karius ir ten juos mirtinai už
mušė. Panašiai vaikėzai užpuo
lė Sovietų karius dviejuose stra
teginiuose punktuose. Policijai 
dar nepavyko’ nustatyti užpuo
likus.

Iraniečiams aiškėja, kad So
vietų karo jėgų įsiveržimas Į 
Iraną būtų didelis smūgis. Mula 
Chomeini nepajėgtų rusų -su
stabdyti. Senas žmogus galėtų 
gauti širdies priepuolį. Mula 
Chomeini nepajėgs be rusų pa
galbos išsilaikyti valdžioje. Jei
gu būtų paleisti amerikiečiai, 
■■ai jie dar galėtų turėti šiokios 
tokios paramos iš Amerikos. 
Iranas bijo mūšio dėl Persijos 
Įlankos naftos veršinių.

MASKVA NEGAUS JAV 
ELEKTRONIKOS

AR PRIPAŽINS PALE.TI- 
NIEČIŲ ORGANIZACIJĄ?

Saudi Arabijos kandysi i:; i” 
dinis princas Falui p ra'šLė I. 
nito laikraščim “As Safir'. k: 
JAV prez. Carteris keiė’i r*: 
pažiūras j Artimuosius R; ‘as 
pripažins Palestinos Išl ' 
ino Organizaciją (PI.O), r.e;' 
rint, ar.ji pripažins Izraelio e 
zistenciją, ar ne. Nuosfrcrc; 
paremtas Jungtinių Tautų rezo
liucija, priimta 1967 m., ir rei-i 
kalaujanėia išspręsti pabėgėlių 
iš Palestino problemą.

Libijos diktatorius pik. Mu
ammar Kadafi koresponden
tams pareiškė, kad jis švelnina 
santykius su JAV, nes preziden
tas Carteris radikaliai keičia 

Į Amerikos politines pažiūras į 
milijonų Artimųjų Rytų situaciją. PLO

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas 
parduoti 
metrinių 
pasi’ ašė 
ėii’s uždrausti parduoti Sovietų barų iš Baltų jų Rūmų daį’ 
valdžiai. ękVj£opik,o3! gąujta..

Carteris, uždraudęs 
rusams 17 .
tonų javų, trečiadienį vadas Jasir Arafatas tai laiko 
ilokumenius, • įsakan-jžingsniu pirmyn. Jokių koniep- 

f rie-

mašinas. Tor asinos* kurios 
jau yra r autos į tram^orto 
priemrnf*s, galės būti * • vežtos, 
bet tos mašinos, kur* (jar nėra 
supakuotos ir pakrautos j laivus 
ar lėktuvus, negalės būti prista
tytos, nes uždrausta jas išvežti, 
šitos mašinos rusams buvo la-; 
biau reikalingos, negu javai. 
Brežnevas gali suveržti rusamsj , .
diržus, bet jis negali priversti>n°nrinę. ^lok^'dą, 
jų pagaminti elektronikos ma
gmas.

IRANO BLOKADA
BUS VYKDOMA

Sekr. Brown turėjo progos 
matyti 6-tos šarvuočių divizijos 
manevrus.

— Ketvirtadieni už aukso un- c « 
ciją Europoje mokėjo $602, o 
New Yorke tiktai §584. So-

NUKIRTO GALVAS 63 
MAIŠTININKAMS

DŽIDA, Saudi Arabija. — 
Praeitą trečiadienį Saudi Ara
bijos budeliai nukirto galvas 63 
maištininkams, kurie įsiveržė į 
Mekos Didžiąją Moskę, norėda
mi pagrobti Saudi Arabijos ka
ralių Khalid ir priversti jį pa
daryti visas koncesijas ne tik 
Korand interpretacijoje, bet ir 
kituose tikėjimo reikaluose.

Visi nuteistieji buvo išvežti 
į aštuonis Saudi Arabijos mies
tus, kad galimai didesnis žmo
nių skaičius pamatytų, kaip ri

tosi galvos tų žmonių, kurie 
su ginklu rankoje turėjo drąsos 
įžengti i didžiąją maldyklą, pa
grobti svarbesnius centrus, šau
dyti į nekaltus žmones, lieti 
kraują maldykloje, kurioje iki 
šiol rinkdavosi tiktai maldai.

H b*KALENDORfiLIS

Sausio 11: Honorąta, Higinas, 
Gintė, Namėja, Audris, Žy- 
gantas.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 7:39.

Orąs ne toks šaltas, gali lyti.

RUSAI PALIEKA 
IRANO SIENĄ

Afganistanan įsiveržusios 
vietų karo jėgos bando užimti
visą Afganistano-Pakistano pa
sienį, bet jiems dar nesiseka. 
Pasirodo, kad kalnuose dar yra 
didokas pasienio plotas, kurio 
iki šio meto rusai dar nepajėgė 
kontroliuoti. Rusų kariai dar ne
lenda į kalnų tarpeklius. Pakis
tano pasienyje įvyko keli rusų 
susirėmimai su Afganistano ka
riais. Rusai, rodos, buvo užėmę

1 svarbias kalnų pozicijas, bet ne
pajėgė jų apginti, kai Afganis
tano kariai netikėtai juos puolė.

Afganistaniečiai nustatė, kad 
Afganistano ir Irano siena dar 
nesaugojama- Praeitą savaitę 
apie 90,00(1 afganistaniečių per
kėlė šeimas į Iraną, o netrukus 
vyrai ir vėl grįžo. Irano valdžia 
teikia pagalbą nud karo nuken
tėjusioms.

SIŪLO PALEISTI SUIM
TUS AMERIKIEČIUS

PREZ. CARTERIS KALBĖ
JOSI SU BREŽNEVU

WASHINGTON, D.C. — Pa
sirodo, kad praeitų metų gruo
džio 29 dieną prezidentas Carte
ris kalbėjosi su Sovietų Aukš- 
ičausiosios tarybos pirmininku 
Leonidu Brežnevu apie Sovietų 
karo jėgų įsiveržimą į Afga
nistaną.

Prezidentas Carteris norėjo 
išsiaiškinti, kuriais sumetimais 
Sovietu kuro jėgos veržiasi 
Afganistaną ir kada bus susta 
dyti karo veiksmai prieš liegink-. sk 
liūs Afganistano gyventojus.

Brežnevas atsakė, kad Afga- (o savivaldybė 
nistano vyriausybė prasiusi So- mu]Os 
vietų vyriausybę padėti jai iš
vyti visus tuos elementus, kurie 
yra kitų valstybių organizuoti ir 
kliudo vyriausybei įvesti kraš
te tvarką. Prezidentas Carteris 
suprato, kad Brežnevas jam ne
sakė teisybės.

Dčnuld Rumsfeld, buvęs kvai
to apsaugos sekretorius, pilniau
siai pritaria prezidento Carterio 
nutarimui neparduoti elekt-cni- 
kos

WASHINGTON. — Valstybės 
departamento aukštas pąreigū- 
nas .pareiškė, kad Irano ayldžiai 
neišleidžiant 5() amerikiečių, lai
komų- įkaitais JAV ambasadoje 

’Teherane,. Amerika vykdys >eko- 
, nežiūrint, ar 

Jungtinės' TjfųĮpš pritars jai ir 
prisidėąį'taip pilt jei Sovietų Są
junga šįą Jungtinių Tautų sank
ciją vetuotu. Prie blokados pri
sidės fAV sąjungininkai.

Tuo tarpu dar nėra žinoma
mašinų.

TABRIZO GATVĖSE 
ĖJO KOVOS

ar JAV karo laivynas blokuotų 
vandens kelius, tačiau tai p:il’k 
ta atviru klausimu.

NEW YORK, N.Y. Kurt 
Waldheim. Jungtinių Tautų ge- 

I neralinis sekretorius. Saugumo i
. Į tarybos posėdyje pranešė, kad 
. ketvirtadienį, sausio 10 d-, 3 vai.

popiet, jis šaukia Jungtinių* 
‘iTautų asamblėjos sesiją, Sovie- 

’. j tų karo jėgų įsiveržimui i Afga- 
nistaną svarstyti. Jeigu viena 

_ valstybė naudojasi veto' teisėmis 
ir Saugumo tarvbai neleidžia ><v_

,? (svarbaus klausinio svarstyti, 
tai Jungtinių Tautų statutas įpa-‘ 
reigoja sekretorių 21 valandų 

I laikotarpyje sušaukti Jungtinių* 
Tautų asamblėjos sesiją minė
tam klausimui svarstyti. Sekre
torius Waldheim tokią Jungti
nių Tautų specialią asamblėjos 
sesiją šaukia.

Saugumo taryboje yra penkio
lika iririų. Meksika ir Filipinų 
salos p?riūlė tuojau perkelti 
klausimą į Jungtinių Tautų 
asamblėją, kai rusai uždėjo veto 
ir klausyti Saugumo
tarybosx nutarimo. Įvyko ne
laukta itaigmena. Zambijos at
stovas paruošė tekstą rezoliuci
jos, raginančios klausimą svąjjį; 
tyti asamblėjoje, bet kai reikėjo 
balsuoti už rezoliuciją, tai atsi
sakė balsuoti, l'ž perkėlimą bal
savo 12 Saugumo tarybos narių.. 
Prieš pasisakė Sovietų Sąjungos 
ir Rytų, Vokietijos atstovai,^ o 
Zambija, į jai vienai žinomais 
motyvais ,susilaikė.

Jungtinių Tautų asamblėja 
svarstys Saugumo tarybos nuta
rimą, liepiantį Sovietų karo jė
goms išsikraustyti iš Afganista
no ir leisti patiems krašto gy
ventojams tvarkyti savo’ reika
lus pagal papročius ir įstatymus.

Saugumo taryboje veto teisę 
turi JAV, Didžioji 
Prancūzija, Kinija ir

Kinijos komunistų partijos 
pirmininkas *Hua Kuofen- 
gas, kelių generolų lydimas, 
gana ilgai tarėsi su sekre
toriumi H. Brown. Kiniečiai 
nori naujų malūnsparnių.

Iraniečių tarpe keliamas klau
simas a;> e re kalą paleisti am
basadoje laikomus Amerikos 
diplomatus. šiandien Iranui 
maistas labiau reikalingas, negu 
bet kada anksčiau. Iraniečiai 
priversti teikti maistą atbėgu*

TEHERANAS, Iranas* Sau
sio 9 dieną, nuo pat ryto iki 
nakties, Tabrizo gatvėse ėjo ko
vos tarp miesto milicijos ir i 
Azerba jano sostinę atvykusių 
mulos Chomeinio politikai išti
kimų

i • narių

— Kinijos Teng Hsiaop’ng is 
nemano, kad rusai norėtų fron
to Pietų Azijoje ir Artimuose 
Rytuose.

“revc’.iui inės 
Kovų m 'u 1 
•I r- 11" 1.

gvardijos

.(ų

Javų ir sojos pupelių kai
nos Amerikoje pradėjo kristi.

— Chicagietis Philip M. Klutz- 
nik prisaikdintas Komercijos 
sekretoriaus pareigoms. Jis pa
keičia atsistatydinusią Juanitą 
M. Kreps.

o su;:e 
ius pasiekė iki šimto.

Gatvėse kovėsi Tabrizo mies- 
tarnautojai su

Chomeinio “reve Jucio* 
nieriais”. Tabrize buvo mulos 
Šariat Madari šalininkai, bet 
pats mula šiose kovose nedaly
vavo ir joms nepritarė.

Sužeistųjų tarpe buvo pran
cūzų fotografas, kuris norėjo 
pagauti tikslesnį vykstančios ko
vos vaizdą.

Keli patyrę politikai patarė 
mesti ginklus ir ieškoti priemo
nių taikiu būdu spręsti nesusi
pratimus, bet niekas tada nesi
rengė tartis ar derėtis.

Britanjja, 
Sovietų 

Sąjunga. Tuo tarpu Jungtinių 
Tautų asamblėjoje niekas netu
rės teisės pasinaudoti veto teise. 
Kiekvienas asamblėjos narys 
turės teisę pasakyti savo nuo
monę apie Sovietų karo jėgų įsi
veržima i Afganistaną ir parei
kalauti, kad rusai iš ten išsi
kraustytų. Klausimas gali ilgai 
užtrukti, nes kiekvienas valsty
bės atstovas panorės savo nuo
mone pareikšti apie Sovietų ka
ro jėgų įsiveržimą į Afganis
taną.

S* ’etų aini) :s. (Lrius l'roja- 
• \ sk n protestavo prieš klausi

ni . ; rkėlimą į asamblėją. .lis 
tvirtina, kad tuo būdu siaurina
mos Afg anistano, prašiusio So
vietų pagalbos, teisės. JAV at
stovas paklausė, ar H. Aminas 
prašė Sovietų pagalbos, kad jis 
būtų sušaudytas?

Debatai apie Afganistaną pra
sidės tiktai ketvirtadieni, bet 
dar nežinia, kada jie pasibaigs.

— Laimėjusi Indijos parla
mento rinkimus Indira Gandhi 
pareiškė, kad ji bendradarbiaus 
su Sovietų Sąjunga. Vis liek ji 
pažymėjo, kad rusams nereikėjo čiams išleisti. Jų likimas yra 
veržtis į Afganistaną. kdmunistų partizanų rankose.

Juntginių Tautų generali
nis sekretorius Kurt Waldheim 
patyrė, kad mula Chomeini yra 
bejėgis sulaikytiems amerikie-

kdmunistų partizanų rankose.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim 
sušaukė, specialią Jungtinių 
Tautų asamblėjos sesiją So
vietų karo jėgų invazijos 

į Afganistaną klausi
mui spręsti.

Raudonasis Kryž.us pa kul
bė raportą, kad būvi' Irano 
šachas Rėza Pahlevi bei j<_ '..'.j - 
toji policija laikė kalėjimuos? 
politinius kalinius daug geres
nėse sąlygose, negu dabartinis 
mulos Chomeini režimas.



J. GIRDŽICNAS

(1908.1:28 — 1950.1.8)
JO ŠIURPIOS TRAGEDIJOS 30 METŲ PAMINĖTI

Apie rašytoją Kazį Jakubėną 
ne sykį teko matyti straipsnių 
ir straipsnelių prirašyta. Vieni 
rašė prisiminti ir painihėti jo 
literatūrinius darbus, o kiti nu
rašė iš okupanto išeistų knygų 
ir knygelių, pridėdami šį tą ir 
savo, todėl apie jį ir jo gyveni
mą afiraSyinži yra skirtitigi ir 
įvairūs.

Minėdaiiia’s jo kerštingai šiur
pią mirtį, noriu patiekti šiek 
tiek savo prisiminimų apie jį, 
ir jo paties pasakojimą apie sa
vo nedalią.

Kada susipažinau su rašytoju 
K. Jakubėnu, neprisimenu. Pra
džioj palaikiau jį paprastu kai
mo berneliu, nes savo išvaizda 
jis taip atrodė. Buvo lemta, kad 
vienais metais, nuo pat anksty
vo pavasario iki vėlyvo rudens, 
kiekvieną sekmadienį išvykda
vome Į gamtą. Mūsų grupę su
darė 8-15 asmenų. Tai dienai 
išsirinkdavome grupės vadovą 
ir jis buvo dienos šeimininkas, 
o kitą sekmadienį išsirinkdavo
me jau kitą vadovą ir taip kiek
vieną sekmadieni buvo naujas!____
vadovas. Icūziją kalbą pa'gilinti ir vietoj

Maršrutą nustatydavome iš 1 pamatyti kai kurias aprašomas 
vakaro. Vykdavome į Kleboniš-I 
kių apylinkę, į sausą ir sakais 
kvepiantį Panemunės pušyną, 
aplankydavome pagal Nemuną 
nutįsusį Napoleono kalną ir 
kaip rūtomis, karklais ir žilvi
čiais nusėtą, kalvotą Jiesios pa
krantę.

Užvis labiausiai mėgdavome 
garlaiviu išplaukti. Mus viliojo 
gražus, ūžiantis ir šlamantis' Ku
lautuvos pušynas, bet neaplenk
davome ir vingiuoto Kačerginės 
judraus pušyno- Kartais nuke
liaudavome į seniausią Lietuvoj- 
gotikos stiliaus Zapyškiu bažny
čią. Plaukiant Nemunu švelnus 
rytmečio vėjelis šiurehb"lr glos
tė veidą, o variduo liūliavo ir 
plakė medžiais ir krnriiafs "gra- ginčą. K. Jakubėnas nesutiko'

žiai apaugusį statų Nemuno 
krantą.

Rašytojas Kazys Jakubėnas 
buvo vienas iš aklyvųjų iškylos 
dalyvių. Ne visuomet jis būdavo 
kalbus, nuotaikingas ir links
mas. Dažniausiai susimąstęs ir 
nekalbus, o tik Įsilinksminęs at
gydavo. Mėgdavo dainas ir dai
nuoti. Jis čia pat eidamas su
kurdavo dainą ir jos ihelddiją. 
Jo dainos būdavo liūdnos, kai
mo vargo buitimi ir nedalia per
sunktos. K. Jakubėnas buvo su
augęs su Lietuvos kaimu, jiu 
gyveno ir 
taip, kaip 
Prisimenu 
posmą:

Lietuva,
Tiek daug nelaimių ir vargų, 
Liūdnas kaimas nedalioj

[dejuoja, 
Vargo dainos plaukia per

[laukus...

sielojosi. Jis dainavę 
jam

jo'
diktavo širdis
vienos dainos

šalis mano gimtoji,

Kartą, grįžus jam iš Prancū
zijos, aplankėme jį. K. Jakubė- 
nas į lietuviu kalbą vertė V. 
Hugo ‘‘Devyniasdešimt tretieji 
metai”. Jis buvo išvykęs į Pran-

vietoves. Būdamas geroj nuotai
koj, pasakojo' apie Prancūziją ir 
jo pergyventus įspūdžius. Pasa
kodamas prisiminė ir savo iš
gyventas dienas kalėjime.

Jam sėdint K.S.D. kalėjime, 
nei iš šio, nei iš to, pradėjo gauti 
maisto siuntinėlius. Kiekvieną 
savaitę kalinys turėjp teisę iš 
šalies gauti kg. maisto pro
duktų. Tokius siuntinėlius jis 
gavo keletą mėnesių, bet neži
nojo iš ko gauna.

Vieną dieną į jo' kamerą at
vedė kalinį. Tarp jų užsimezgė 
kalba. Naujasis kalinys pradėjo 
jį kalbinti, kad Įsirašytų į ko
munistų partiją. Juodu Įsivėlė į

niekur rašytis ir pasiliko prie 
savo nuomonės, nes jis esąs so
cialistas

Po kiek laiko, atsitiktinai, ar 
taip turėjo būti; juos išskyrė, jo 
oponentą perkėlė į kitą kamerą. 
Po perkėl’mo' nutrūko ir siun
tinėlių gavimas. Vienas jo eilė
raštis buvo parašytas, gal būt, 
oponentui. Jis skambėjo taip:

Atėjo tamsi naktis, į tamsią 
kalėjimo kamerą,

Sėdėjome mes keturiese, 
'trys žmones 

ir vienas Įsodintas šnipas...
Kazio Jakubėno poezija, lyg 

verkiančio smuiko stygų melo
dija, sklido po okupantų ver
kiantį ir dejuojantį Lietuvos 
kraštą. Ne tik žmonės, bet ir pu
šelės, berželiai, ūžiantis šilas bei 
visa gamta rauda po užgrobikų 
letena, su viltimi, kad vis tiek 
prašvis saulutė ir prie Nemunė
lio berželiai priskleis dar lapus. 
Jo poezijos keletą posmų pami
nėsiu čia:

Nešlamėk, giruže, 
Nesiautok, vėjeli, 
Nežiūrėk, močiute. 
Nuolat pro langelį.

Ar begrįš, kas buvo, 
Ar pareis, ko lauki?
Skaisčiąją padangę j 
Debesys apniaukė. | 

❖ * *
’ .v T 1 T

išstumtas is lizdelio

torius padaręs, patalpindamas tams, kokią poeziją reikia kur- 
visą ištisai pilną epą antroje 
knygoje, nežiūrint, kad kelios 
ištraukos buvo paskelbtos pir
moje knygoje.
Knygos “Dagys klajoja ir gal

voja” pabaigoje, autorius patie
kia dar kai kurias ištraukas sa
vo straipsnių, paskelbtų ankš
čiau spaudoje. Ši pabaiga pava
dinta “Dagys galvoja”. Tai ke
letas įdomių staipsnių, nesuse- 
nusių, dar aktualūs ir šiuo me
tu, nes pasisakoma žmogaus 
problemų ir meno kūrybos klau 
simais.

kiančios. reklamdš ją tintų ir 
skaitytų.-- - - -

Nei pirmos nei antros kny
gos autorius neparduoda. J.

mokesčio, nes tai jo dovana lie
tuvių bendruomenei. Jei 'kas

prašo su laišku atsiųsti bent 
dolerį pašto išlaidoms padengtu 
Laiškus siųsti šiuo adresu: Mr. 
J. Dagys, 78 Chelsea Ave., To
ronto, Ont. M6P 1C2.

Dagys Medžio raižinys

Prie smilčių supilto kapo 
tik lakštutė užgiedos.
Tik berželiai šlamščia lapais, 
baltos ievos skleidžia kvapą, 
vėl ramu kaip kitados.

Ir skaisčioji vasarėlė 
bėgs per pievas, per girias, 
pražydės laukinės gėlės, 
supilstys vėjelis smėlį, 
užpustys kančių marias... 

* ♦
Be vertimų, poezijos, jis yra 

parašęs ir išleidęs vaikų knyge
lių. K. Jakubėno vaikų knygelės 
pasižymi paprastumu,.. nuošir
dumu, muzikalumu ir sklandu
mu. Jos buvo labai mėgiamos 

j dėl lengvo ir skambaus turinio', 
spalvų suderinimo ir jų pavaiz
davimo meniškumo. Jo’ išleistų 
vaikų knygelių paminėsiu tik ke- 

ilėtą: čyru-vyru, Riešutėliai, Du 
gaideliai giesmininkai, Bus pa- 
zasirėlis, šimtas vyturėlių ir, 
įerods, paskutinioji — Abėcėlė.

Porą posmų patieksiu iš K. 
ūžia, gaudžia kuo linksmiau, j Jakubėno išleistos vaikų poe- 
Vėl tankynėje paukštelis izjjos: 
traukia linksmąją giesmelę Į Role matom. žinom 
vėl gražu kąrp ir pirmiau

Kaip 
paukštužėlis po langais, 
tu prie tėviškės kaimelio, 
kaip tas elgeta prie kelio, 
stovi liūdnas ir žvalgais...

Piktieji žmonės skundė, barė 
Ir kasė duobkasiai kapus, 
Bet, tau paguodos žotlį tarus, 
Man vargas lengvas ir trapus.

* * *

PAVASARIS
Plaukia Nemunas iš lėto, 
vilnis daužos Į krantus.
Pievos pradeda žydėti, 
nesinori ir tikėti 
buvus kruvinus laikus.

O prie Nemuno pušelė

Great 
American 

Dream 
Machine.

Amerira ir the place that Is rhade 
Mi Of dreams. And, UK Savings 
Bondi have been helping to make 
hvwy dreams come true for years. 
t, No«r, mature in leas than 
fflt y%4rL Inftt irieans your dreams 
jan ctxne true fester than ever before.

You can buy shares in your pfcrti- 
cuIat dream by joining the Payroll 
Ševiną* Plan where you work, or the 
lohitįa-Month plan where you bank.

Before yob IthoW it. your American 
In wiH b* a reality.

Take stock in America.
NnW feopd* mature in lew fhr-i six

]

Eglę matom, eglę žinom, 
Eglę patys paso'dinom.
Eglė auga ir šakoj a, 

, ’ "Eglėj1 voverys bėgioja.
Už kalnelio beržynėly 
Uodas ruošė vakarėlį 
Uodas kvietė šokt muselę, 
Uodas zirzė į auselę.

Rusams okupavus Lietuvą, 
Jakubėnas buvo paskirtas

J. VARČIUS

vienoj Įstaigoj referantu, bet pa
buvęs keletą savaičių, pabėgo-

Vokiečių okupacijos metu jis 
buvo skundžiamas gal dėl savo 
būdo savybių ir atkaklumo gi
nant savo Įsitikinimus. Kiek tas 
pasakojimas teisingas, nežinau. 
Alytuj rašytojas K. Jakubėnas 
buvo įskųstas vokiečių žanda
rams ir jį norėjo areštuoti, be 
išaiškino, kad jis yra socialde
mokratas ir jį paliko ramybėj 
nes vienas iš žandarų pasisakė 
kad jis irgi socialdemokratas.

Kazys Jakubėnas buvo varg. 
poetas, o’ buvusio vieno ir kiL 
okupanto politinės, dvasinės ii 
kultūrinės aplinkybės jam huv. 
svetimos, nepriimtinos ir prie
šingos jo Įsitikinimams. Jis bu 
vo kaimo sūnus, suaugęs su jt 
dvasia. Kas drįso liesti kaimą i: 
jo buitį, jam buvo ne prie šir 
dies.

Jis buvo dainius poetas, jo’ iš
svajotos pušelės ir berželiai pa
radavo gyvuosius žmones.

Taip jis nerado savo svajonė 
se sukurtos valdžios ,o prie be J 
kc’kios valdžios ne jo būdui bu 
vo prisitaikinti.

Gal už tai ji visuomet lydėję 
nesėkmės, Įtarinėjimai ir skun
dai, kol galiausiai Judo, gal ui 
skanesni sriubos šaukštą, buve | 
įskųstas ir žiauriose azijatiško-j 
se aplinkybėse užbaigė nesvetin-1 
ga jam šio pasaulio kelionę.

4. Knygos vertė
Knyga turi 164 puslapius, 

spausdinta rašomosios mašinė
lės rašmenimis, minkštais t vir
šeliais, lapo dydis 12 X 25 cent- 
dydžio. Tai didelė, ir gražios ' 
formos knyga, kurios puslapiai 
užpildyti nuo viršaus iki apa
čios, gi puslapių pakraščiuose, 
kur tik atsirado net ir maža 
tuštuma yra užpildyta J. Dagio 
skulptūros kūrinių nuotrauka- j 
mis. Daug iš jų derinasi su eilė-1 
rascių turiniu, lyg būtų tam 
tikslui sukurta. Tai daro knygą 
malonią pavartyti ir pasigėrėti 
net jos neskaitant

Aš nesu literatas, nesu litera
tūros ar poezijos kritikas, bet 
tik šilinis skaitytojas, lietuviš
kos knygos gerbėjas. Kiekviena 
knyga mus visus džiugina, ne
žiūrint kad ir menkesnio turinio 
ir vertės. Tačiau J. Dagio kny- 
^ą “Dagys klajoja ir galvoja”! 
skaitys su susidomėjimu ir ma-j 
^numu, nes ji paprasta, gyve-' 
rmiška, be modemiškų eiliavi- 
no manierų. Lietuvių kalba 
'vari, be svetimybių, turininga 

’’r vaizdinga.
J. Dagio pirmoji knyga uDa- 

gys dejuoja n? klampoja” spali
do j e ir privačiuose laiškuose 
buvo įvertinta teigiamai ir šie 
atsiliepimai yra paskelbti ant
ros knygos “Dagys klajoja ir gal 
voja” pabaigoje. Tie patys tei
giami atsiliepimai tinka ir ant
rai knygai. Abi knygos yra pa
vyzdys mūsų jauniesiems poe- i

MIAMI, FLA.
Pietinio Atlanto Pakraščio 

šaulių kuopa “Aušta.” h980 m. 
sausio 24 d. 3>. vai. popiet ruošia 
šiaurryčių Amerikdje plačiai ži
nomos if girdimos solistės Onos 
Pliuškonienės ifnocertą. Miainie- 
čiai, arčiau gyvenantieji floridie- 
čiai ir. svečiai iš šiaurės malo
niai prašomi pasihauddti šia re
ta proga ir gausiai. atsilankyti. 

‘Dalyviai aukoja bent tris dole* 
• rius. Po koncertd visi bus vaiši
nami užkandžiais - ir kava... P- š.

WISE
r ;

afterlh* 
indai

•nd electricity.

DAGYS KLAJOJA IR GALVOJA
. (Tęsinys)

Knygos antrą ptišę užima hb- neišgyveno, tie aprašomieji įvy
kiai padės jai suprasti savo tė
vų pergyvenimus, skirtingą gal 
vojimą ir supratimą.

šio epo pradžios kai kurie 
vaizdai yra jo pirindje knygoje, 
jų sujungimui autorius ten įra
šė paprastus paaiškinimus. Ant- 
oje knygoje šis epas eina išti
sai, tik vaizdai tilpę pirmoje 
knygoje. Šitoje yra išleisti. Tai
gi skaitant šio “Išvietiritųjų” 
epo pradžią, pilnesniam supra-

gzametru parašytas epas “Iš- 
vietintiėji”. Tai jhu ■ štiHkiau 
skaitomas dalykas. §iš žanras 
praeityje buvo dažnai sutinka
mas, bet dabar nežinau ar kas 
jį kartoja. Neaišku, kodėl J. 
Dagys beklajodamas jį pasirin
ko savo ir kitų asmenų stovyk
liniam gyvenimui jo intrigoms 
pavaizduoti. Nors šio epo rašy
mo forma sunkoka ir nuobodo
ka, bet aprašomieji vaizdai yra
aiškūs. o asmenys charakte
ringi. kai kurie intriguojantys, 
nes įvairiausiu žmonių tose iš- 
vietintųjų stovyklose buvo. Tai 
beskaitydami mes senoji karta 
dašnai randame lyg ir patys sa-( 
ve. lyg mes patys būtume daly-'
vavę tuose įvykiuose. Jaunes- tymas šių dviejų knygų kartu 
niąjai kartai kurie to gyvenimo labai vargina. Geriau būtų au-

timui ir pergyvenimui, reikia 
skaityti šio epo abi knygas. 
Taip išsklaidęs šią įdomią poe
mą dviejose knygose, autorius 
padarė didelę klaidą, nes skai
tytojui sklaidant dvi knygas 
apsunkina susikaupimą ir skai-
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17

= IR PAŽINSITE TIESĄ. O TIESA IŠLAISVINS JUS =
3 Jono 8:32 =

ŠV. RAŠTO 1
NAUJASIS TESTAMENTAS i

IR PSALMAI |
i eidinYš LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS =
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS =
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO. =

KAINA $3. |

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bex 321, =
Oak Lawn, HI. 60454 |
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Liūtas, ėriuką papiovęš, pietavo, 
0 mažas šunelis netoliese badavo: _ /-Cž
Įgijęs drąsos, 1 ’ į'
Jis pribėgo vogčiomis prie liūtb dukčš < ■~ 
Ir išplėšė nedideli kąshi mėsos.
Galingąjį liūtą tokia drąsa neužgavo, 
N es šunytis dar kvailas ir gal neišmanė. 
Pamatęs tą vilkas, tūbj pagalvojo, 
Kad liūtas kayti jegį jau riuštejo, 
Ir leteną siekė prie liūto fiiėstišj 
Manydamas, kad liūtas ddūg tiėbufndš 
Ir taip pat bus atlaidus.
Bet jis apsirikti, pakliuvęs jam į nagus;
Jį liūtas Šudraškė tardamas: “Drauge tu maho 
Kaidą dardi, kad riiažą šunytį tu imitavai 
Ir jo apgailėtiną veiksmą kartojai.
Jis dar jaunas ir neišniUiib, 
O tu akiplėšiškai marlė užgauliojai”.
(Vytautas Petraitis, PASAKĖČIOS, -217 puslapiu, 
kaina $3, gaunamos NaujiėHbšė.)

y
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Mutual Federal 
Savings and Loan

2H2 WEST CEXMAK ROAD CHICAGO, ItUNCKŠ CMM

Kaxaxacskas. JWdW 7-77WT
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SERVING CHICAGO AND SŪBŪRBS SINCE 1905

•* NAUJIENOJ^ Cw.XASO 8, ILL, Friday, January 11, 1980 /
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WINNIPEG, MANITOBA
WINNIPEGO LIETLWIU PA- pamaldas laikė, lietuviai Tėvui

kojėzuitui McGuire’s St. Paul 
legjuj aukų nerinko.

Temti pranciškonai 
Winnipege

1949 nr vasario mėn. 20 <1. į 
Winnipega atvyko pranciško
nas Tėvas Jurgis Gaili ašis ir 
tuoj* vasario 21 d., Si. Pauls 
kolegijoje pradėjo lietuviams 
pamaldas laikyti.

Tada lietuvių bažnytinį ko
mitetą sudarė R. Juozą pa v ietis, 
Kazimieras Urbonas, Stanislo
vas B’ujokas, Mykolas Januš
ka J. Simanavičius ir J: Ra- 
čys.

Tais pačiais 1919 melais rug 
piūčio mėn. pradžioje į Win- 
nipegą atvyko antras pranciš
konas Tėvas Placidas ir per
ėmė Jurgio Gailiušįo vietą.Gai- 
liušis iešvažiavo. Sekančiais 
1950 metais rugpiūči > mėn.- 22 
d. į Winnipegą atvyko pran
ciškonas Tėvas Bernardas Mi- 

1917 metais, kai jau naujųjų kalauskas ir perėmė Placido 
ateivių buvo gerokas skaičius į Boriso, OFM, vietą. Borisas iš 
Kanadą ir į Winnipegą priva- važiavo. Pasiliko Bernardas Mi 
žiavusiių Mykolas Januška krei J kalauskas.

RAPIJOS PRADŽIA, KOLE- 
JA, KUNIGU ATVYKLMAS 
BAŽNYČIOS STATYBA IR

BLAlKYMAS
WINNIPEG, Manitoba, Ka

nada. Rašau trumpai ir datuo
tai, tik nuošidžius bažnyčiai pa 
darytus veiksmus priminda
mas, neliečiant nemaloniu iw- 
kių? kurie iš pradžių buvo įvy
kę, kad neužimtų )>erdaug vie
tos spaudoje. Ir štai, kaip jau 
apie Mykolo Januškos S0 metų 
gimtadienio minėjimą esu ra
šęs, kad Mykolas Januška, se
nas iš Lietuvos emigrantas, 
nuo pat į Kanadą atvažiavimo į 
1926 metais, pradėjo rūpintis! 
lietuviškais reikalais: pasirū
pino dauegliui lietuviams su
daryti dokumentus į Kanadą 
atvažiuoti ir savo keturius bro
lius/nuo karo audrų iš Lietu
vos ^pabėgusius atitraukti į Ka 
nada. ’

lliustracd?Augius

NELAIMINGŲJŲ GLOBĖJAS Oj tarnautoju.

Prieš 1 Pasaulinį karą Vilka-115 šeimų bičių. Vyskupas M. 
Reinys su kan. A. Steponaičiu 
b?vaikštinėdr.mi paežere, pa°a-. 
kė, kad gyvenu kaip kurorte. 
Kitoje upės purėje J. Vailokaitis 
nupirko Gauronskienės dvaro 
centra. Sodas ir parkai už upės’ 
12 ha. Aplinka puiki ir žavėjo j si 
praeivį.

Dvaro laukai pasipuošė nau- 
j ak u r i ų sodybom i s.

peši į Winnipego arkivyskupą, 
prašydamas < lietuvių aptarna
vimui kunigo.’ Vyskupas pas
kyrė lietuvių reikalams Tėvą 
jėzuitą McGuire, mokantį vo
kiškai, kuris priklausė prie St. 
Paul kolegijos. Pas jėzuitus Tė 
vas McGuire tuoj pradėjo St. 
Paul kolegijoje lietuviams pa
maldas laikyti* lotyniškai.

Prie to dar reikia pasakyti, 
kad kol Tėvas jėzuitas McGui
re St. Paul kolegijoj lietuviams

Prie visų trijų minėtų buvu
sių pranciškonų Winnipege bu 
vimo St.Pauls kolegijoj, mišias 
laikant, Mykolas Januška kas 
sekmadienį rinkdavo pinigus 
ip dėdavo į lietuvių Misijos ka
sos iždą. Iš to iždo Mykolas 
Januška apmokėdavo pranciš
konams nuomą už gyvenimui 
kambarius, už maistą ir, nors 
neperdideles algas apmokėda
vo.

1951 metais lapkričio 5 d. My-

kolas Janu.’ka buvo apsiėmęs 
bažnyčias įsigijimo reikalus,. 
bet dėl nejaukių aplinkybių i 
statyba liko atidėta. Kitaip sa
kant niekas neišėjo.
Kataliku kunigai Winnipcye

1951 metais gruodžio 16 d. į 
Winnipega atvyko Rymo ka
taliku kunigas Justinas Berta- 
šius. Tada į Winnipego senųjų 
lietuvių klubo svetainę suėjo 
daug lietuvių:.senųjų imigran
tų ir naujųjų ateivių į Rymo 
katalikų lietuvio kunigo Justi
no Bertašiaus sulauktuves ir 
su pranciškonų Tėvu 
du Mikalausku
Buvo pasakyta daug 
džiuginančių kalbų ir 

; kunigams patartina 
./'kad čia Winnipege 
I norėdami pragyventi,

visais žmonėmis gražiai sugy
venti. Kitai]) ncišsilaikys, nes 

$ Kanadoje valdžia kunigams 
algų nemoka.

i Atrodo, kad kunigas . 
i nas Bertašius, pasakytos 
! b< s prisilaikydamas, 
daug paramos bažnyčios 

: tybai ir dabar gražiai 
i gvvena.

; BALZEKAS MOTOR’S
4030 Archer Ave., Tel. VI 7-1515

Seniausias automobilių pardavėjas lietuvi

Bernar- 
atsisveikinli. 

kunigus 
viena 

kalba, 
kunigai/ 
turi su

Saujas komitetas
1953 m. kovo 8 d. buvo nau

jas komitetas perrinktas, į ku
rį įėjo: Mykolas Januška—pir
mininku kun. Justinas Berta- 
sius — iždininku, Aleksandas 
Razdevičius, Urbai lis (po iš
rinkimo greit išvyko), Henri
kas Monkevičius, Povilas Yatr 
ni.škis, Juozas Demereckas, Jo
nas šmaižvs Vytautas Gailin- 
skis, Vincas Januška, Eugeni
jus Kalašauskas ir Tadas Lu
koševičius. Prie to virš minė
to komiteto buvo išmūryti baž 
nykios skiepas.

1956 m. vasario 5 d. buvo 
išrinktas komitetas statyti baž

ršk o apsk. (ir.ironskiui turėjo 
Paežerių, Simanėliškių dvarus 
ir Ausiniškių palivarką. Kili 
dvarai buvo Dzūkijoje. Paeže- 
ių dvare buvo spirito varykla 
r gret inai mokyklėlė — akron- 
<a vadinaipa. Mokytoja buvo 
)oėkiūtė. Panašu buvo į dabar- 
.inį vaikų darželį. Ten buvo mo
komi lietuvių katbos kunieiių 
raikai. Ir aš ją lankiau.

Po karo buvo taip vadinamoj 
•aginėj įsteigia mokykla. Jos 
vedėju buvo paskirtas Jonas 
iire'mas. Berod;, kilęs nuo Ve: 
'erių. Baigęs Veiverių mokyto: 
ių seminariją. Į Paežerius atvy- 
:o su rusų kareivio miline tie
siai iš fronto. Mokykla nebuvo 
lukšto lygio. Ją baigė mano trys 
jroliai ir sesuo-

Kai parceliavo dvaro žemes, 
ai paskyrė nemažą gabalą že- 

:n?s sodybai. J. Greimas tuojau 
’steigė medelynėlį, sodą. Liuos- 
laikiu ten triūsdavosi. Vėliau 
parcelę įsigijo ant ežero kranto. 
Ten užsodino sodą. Sukūrė 
seimą.

Savanoris Al. Micuta 
gretimai parcelę. Patsatė
žius triobėsius, sodą. Buvo Alvi
to’ pieninės steigėjas, vėliau ko
operatyvo “Žiedas” valdybos 
narys. Dvi parceles nupirko, įsi- 

i; taisė kūlimo mašinas. Aukštos 
produkcijos karvės, bekonų pil
nas tvartas. Dabar su šeima gy
vena Omahoje.

21 servitutninkas, turį po nc- 
. -pilną margą žemutės, išsirikia-

Sovietai okupavo Lietuvą. 
Dirbau kdoperatyve “žiedas” 
Valdyba buvo suspenduota. Su
darytas triumviratas: J. Grei
mas— pirm., dr. P. Jašmskas 
ir aš — apskrities kooperatyvų 
s-gos pirmininkas. Į posėdžius 
pasikviesdavome ‘‘žiedo” direk
torių L. Ivanauską ir kartais 
rev. kom. pirm. kleb. J. Kar- 
dauską ir J. Vilčinską.

Stengiausi dirbti su visais ar
timame kontakte: informavau 
biznio ir administracijos rei
kalais.

gavo
gra-

nyčios viršų. Į tą komitetą įė- v? gyveno savo lūšnelėse ant 
jo: Mykolas Januška — pir- Paežerių ežerą kranto. (Jo di- 
mininku, kun. Justinas Berta- durnas 265 ha.) 
šius — iždininku; Aleksandras 
Radzevičius ( 
gus statyti apsirgo ir 
dar tebeserga), Henrikas Mon
kevičius, Povilas Yauniškis

Z, ’ V V, .
(bažnyčią uzbai-l 

dabar]

Prel. M. Krupavičius kiekvie
nam davė po 4% ha žemės. Anks
čiau tėveliai gyveno Simanėliš
kių dvare. Ten aš gimiau. Tėve
liai nupirko iš tėvuko servitutą

Nacionalizuota stambesnioji 
miesto ir apskrities prekyba. 
Pasirašiau su pulk. Pavlovu su
tartį. Kepėme 1 pulkams duoną 
į parą 18 tonų. Reikia ir miestą 
aprūpinti, nes žydų kepyklėlės 
aprūpino savo tautiečius. Iš viso 
24 kepėjai, dirbo 24 valandas. 
Pagelbinio personalo aštuoni as
menys.

Lietūkio urmo sandėliai vė
liau negalėjo padėti mūsų urmo’ 
sandėliams. Reikia patenkinti 
gyvenimo poreikius. Priešais 
koop. kontorą įsikūrė Vojontor- 
go prekybos bazė. Ten tegalėjo 
įeiti partiečiai ir karininkai. Įsi
drąsinęs nuėjau ir aš. Nupirkau 
už 54,000 rublių vertingų pre
kių. Iš viso mes turėjome per

Paežerių mokykloje įsikuria 
rusų trianguliacijos punktas. 
Pulk. Žukas, buvęs krašto ap
saugos minister’s, atvyksta su 
dviračiu. Nepastebimas įsuko Į . 
kiemą ir butą savo seno kolegos 

Į J.G. jvesdina ] boks ą, kurio vir- • 
: šuje buvo vėjo vėtyklė- Žmona 
Isiunčia maistą. Išgyveno dvi sa- r.-, 
vaites lame bokšte. Nutaikęs 
momentą nuvežė į pasienio ,-v 
punktą ir patikimas asmuo per- . 
vedė į Vokietiją. Panašji būdu 
(dėka tarpininkų) per rubežių 
pervežtas buvęs užsienio reika
lų ministeris St. Sidzikauskas 
ir jo žmona. 

•f i
Vokiečių buvimo metu susi

darė nauji pavojai. J. Greimas 
— tikras samarietis, nelaimin
gųjų globėjas. Virbalio malūno 
savininkui lenkui Jagelevičiui 
gresia pavojus. J. Greimas ve
da į Jasulaičio ūkį prie karei
vinių. Pulk. Jasulaitis ištrem
tas į Sibirą su kitais karinin
kais. Aš įspėju, kad repatriant- 
las Lingertaitis, kaimynas, uni
formuotas 
areštuos, 
link.

Po kiek 
žydelį. Deja, aš 
imli, nes namuose be mamos. 
Tarnaitė ir padienis vaikinas 
dirba. Veda toliau.

*

švaistos ir pamatęs 
Veda Keturvalakių

laiko ateina, vedinas 
negalėjau pri

Prie vokiečių laiko manufak
tūros bazės vedėją Lavitą. Jis 
sukūrė šeimą su Marijampolės 
žydaite. Šliūbą gavo dėka J.G. 
tarpininkavimo Alvito bažny
čioje.

Vienas iš tų garsiųjų Gavėnų . 
Alvite turėjo malūną. Jis mėg- 
davo’ pašpilkuoti ūkininkus. Kai 
atėjo Sovietai, tai jis buvo apsk.

.i

(Nukelta į 5 psl.)

Justi- 
kal- 

gavo 
sta- 

i p ra-

(bažnyčią pastačius . nepoilgo, jr persikėlė gyventi.
mirė), Juozas Demereckas - • Betarnaudamas kooperatyve,

JAY DRUGS VAISTINĖ

Volare Premier Coupe

Chrysler - Plymouth - Arrow mašinos ir $ 
Station Wagon’s už $3,570 ir daugiau. « 
(Vartotos mašinos — urmo kainomis) § 

Geriausi mechanikai taisymo ir priežiūros departamente 
^7??^ * * i

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. JaMRtats, A KISS IN THS DARK. Fikanfiibq Jr IntymfiI nutrfytl: 

nniyaai, paimti Ii gyvenimo. Lengvai stilius, gyva kalba, kražiai ižleisu 
ISO P<L Kaina >2 JO.

Dr. Jimch B. K»nčlin, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvoa MtoriJof 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario setą. Vidutinio formato. 143 
paL, kainuoja S2.00.

Dr. Jvoac B. Rančius, VYTAUTAI THf GREAT. DLK Vy
tįsto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvot valatybėa ir joj juimynu latorija 
211 peL Kaina 0.00. Sietaia lirieliaia $4.00.

Daubom Hu knyfĘ yra tinkamai doranot Ivairiornif progomli. Jai ii 
kitai knygai faliaa taikyti atailankiuf 1 Naujienai arba atsiuntei Seki u 
pinigine perlaidu a

ITM B*Vfh ffilMw Street. Ckles^e, HL

Bažnyčios statyba

Sekančiais, 1952 metais ge
gužės mėn. 4 dieną buvo suda
rytas naujas bažnyčios staty- 

j bos komitetas į kurį Įėjo My
kolas Januška — pirmininku, 
kun. Justinas Bertašius — iždi
ninku, Kazimieras Musteikis 
(vėliau mirė), Algis Dudura- 
vičius (vėliau išvyko į Edmon- 
toną), Vincas Januška, Tadas 
Yuška (dabar pergyveno šir
dies operaciją —nebegali dirb
ti), Antanas Genys (jau seno
kai mirė), Jonas šmaižys, Juo
zas Mikalauskas (jau seniai 
paralizuotas — vargiai su laz
da tepaeina), Juozas Demere- 
ckas, Liudas Bartninkas, Po
vilas Yanuškis ir Kazimieras 
Malaškevičius. šis komitetas 
dėl ginčų buvo panaikintas.

Tadas Lukoševičius (prieš P^-|baigęs gimnaziją, lankiau vaka
rą metų mirė), Vincas Ja,nuš-jraįs Lietuvos universiteto eko- 
ka, Eugenijus Kalašauskas, Jo — •-
nas šmaižys, Vytautas (Alfon
sas) Gailinantis. K a n d id a- 
tai: Liudas Bartninkas, Pet
ras Žilinskas ip Vincas Maro-- 
zas. Kadangi kai kurie komite
to nariai neatsilankė į posė-. 
džius, tai jų vieton-buvo pa
kviesti Mykalas Bukauskas* 
(jau apyseniai mirė), Jonas' 
Didžbalis (išvyko į Hamilto-; 
na) ir Vincas Dabašinskas. 
(jau senokai mirė). \:

Dabar gerbiami skaityto
jai, matote, kiek buvo komite-* 
tų ir kokie žmonės — parapi- 
jonai 'prieitų- komifėttj/tlarba- 
vosi

TRYS NAUDINGOS 
KNYGOS

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI ŠIAS NUPIGINTAS 
IR LABAI NAUDINGAS KNYGAS:

1 — Leonardo šimučio
, : AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

500 psl. Kieti viršeliai ........   $5.00

2 — Prel. J. B. Končiaus
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

494 psl. Kieti viršeliai  ........... —.— $5.00

3 — Henriko T. Tamašausko
LIETUVIŠKASIS PAMARYS

340 psL Minkšti viršeliai ___
Su žemėlapiu, daug paveikslų.

ČEKĮ PRAŠOME PASIŲSTI, PRIDEDANT 50 CENTŲ
UŽ PERSIUNTIMĄ, TOKIU ADRESU:

$6.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 į

nominį skyrių. Važinėdavome su 
buvusiu lakūnu Al. Bulvičium. 
Atstumas — 75 kilometrai. Grį
žom naktį.
-. Šiek tiek prasisiekęs, nors ir 
skolon, nupirkau sodyboj parce
lę ant ežero ir upės kranto. Pa
stačiau tridbas, turėjau mede
lyną, 3 margų sodą, bityną su i '•* f

dėl bažnyčios statybos.
K. Beniulis*
Senas Naųjienietis

— Amerikos Atstovu Rūmų 
delegacija, vadovaujama demo
krato Toby Moffett, Libane pa
simatė su Palestinos Išlaisvini
mo organizacijos vadu Arafatu.

Id yur node 
stuffed u b? 
Get instant relief
With BENZEDREX 

INHALER 
nasal decongestant

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIK.A GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A. J. Gvmn — MINTYS IR DARBAI, 23© ptL, liečiančiai 190 

Jvyklui, JtbloMklc Ir Totoraičio jaunu dienu tr rarf 
rtpUilm. .--------- ----------------------------------------

Or. A, J. — DANTYS, prleiJūn, rreikata Ir eroti/
Kietai! rirteliaU, rhetoje M.00 dabar tik______— SXM
MlrJnutf vlrieliAla ill©LA*

Or. A. J. - A UOTĄ KULTŪRA — tIAURŪS ĮMONEk
Rfdlonu p* Buroką lapOdU*!. Dabar tik _____ i_ — H-Bt

I71» fi». HAL8TXD 8T, CHICAGO, ELL *H»1

2759 W. 71st St., Chicago, HL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

3.
Minkyti viršeliai

Čekį reikia išrašyti:

Pridėti doleri palto iilaidonuu

11 '

| CBICAM kr JUk Friday January Jl^

Turime po kelias 
RETAS KNYGAS

Kun. M. Valadkos UŽ LAISVA LIETUVĮ
Minkšti viršeliai, 410 psl.____ 110.00

V. Biržiškos SENOVĖS LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I ir n dalis.

Minkšti viršeliai

4. J. Laukio ORAKULAS. 414 psl.
Minkšti viršeliai

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St. 
Chicago, IIL, 60608

110.00

115.00

>10.00
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Subscription Rafts:

Chicago $45.00 per year, $24-00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
OianraiČio ktknoa

Chicagoje ir priemiesčiuose: 
metams -.. ........
pusei metų ......... 
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

pusei metų .........
trims menesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _______
pusei metų_____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams —..y 
pusei metų_____

$15.00 
$ 4-00

$45.00
$24.00
$ 5.00

$48.00

metams

4
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S45.00 
$24.00 
$12.00 

$5.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.
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Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
Parke

Poetas Kazys Jakubėnas
Poetas Kazys Jakubėnas gimė Lietuvoje, Biržų 

askr., Kaušiškių kaime. 1908 m. sausio 28 dieną, o kada 
jis buvo nužudytas — niekas tiksliai nežino.

Antanas Venclova pasakoja, kad jis mirė 1950 me
tų sausio 8 dieną, bet niekas tiksliai nežino, jei neskai
tyti nedidelės čekistų grupelės, kurie tais laikais per
sekiojo lietuvius. Vienus bandė įtraukti į komunistų 
partiją, “tarybinės” Lietuvos, “raudonosios armijos” 
ar kitokias grupes, kad tiktai padidintų Lietuvoje oku
pantų eiles, neturėjusių jokių simpatijų lietuvių tarpe. 
Okupantas ‘naudojo terorą, badą, šaltį ir visas kitas 
priemones lietuviams verbuoti į “okupantų draugų ei
les”. Matyti, kad poetas. Jakubėnas buvo ne iš tų lietu
vių, kuris :būtų sutikęs rasti bendrą kalbą su okupan
tu arba jo agentais^.

Jeigu Kazys Jakubėnas būtų gyvas, tai šiandien jis 
būtų 72 metų vyras. Bet jis komunistų buvo nužudytas 
lygiai prieš 30 metų, kai Kaune kiekvienas lietuvis bu
vo tardomas, klausinėjamas dieną ir naktį mušamas, 
badu kankinamas, vėliau nušaunamas. Prieš 30 metų 
Lietuvoje komunistų priešai buvo žudomi, kaip šian
dien Kabule yra žudomi afganistaniečiai, nepritaria 
Sovietų „okupaciai ir priešinasi rusų primestai -santvar-. 
kai ir krašto prezidentams.

Rusai žinojo, kad Jakubėnas buvo lietuvių poetas. 
Iš Rusijos raudonoji armija atsivežė į Lietuvą didoką 
būrį poetų, bet Lietuvoje jie neprigijo. Vilniun rusai at
sivežė Liudą Girą, Antaną Venclovą, Salomėją Nerį ir 
kitus, bet rusų pavergtoje Lietuvoje daug pjlačiau žmo
nės dainavo Kazio Jakubėno eilėraščius, o ne iš Kuiby- 
ševo parvežtuosius. Liudas Gira buvo skaitomas parsi
davėlis -okupantui. Niekas parsidavėlių nemėgsta, ne
norėjo įjų ir lietuviai. Antanas Venclova buvo medinis 
rašytojas ir medinis poetas. Kartas nuo karto jis para
šydavo eilėraštį, bet niekas jo eilėraščių ^nemėgdavo, nes 
jis neturėjo poeto širdies, be to, -ir -gabumo. Plačiau ’buvo 
žinoma Salomėja Neris, bet ji, grįžusi iš 'Rusijos, nie
ko nerašė. Josios sūnus buvo didžiausias jos rūpestis, 
bet ne poezija.

Tuo tarpu Kazys Jakubėnas Rusijon nevažiavo.

Kai Venclovai, Cvirkai, giros traukė kartu su 
nąja armija į Rusiją, paskui juos čekė padėties nesu- 
prantantieji, gimtiniu kraštu nesirūpinantieji ir prie 
pinigų prisiplakti mėgstantieji plunksnagraužiai. Ja
kubėnas iš Lietuvos bėgti nesirengė. Jis net į Biržų pu
sę nevažiavo, nes Biržai buvo į Rytus.

Jis išvažiavo į Alytaus apskritį. Jis laikėsi obalsio: 
“Kaip bus lietuviams, taip bus ir man”. Jis skelbė šįl 
obalsį kiekvienam savo kraštą mylinčiam ir galvoti 
mėgstančiam žmogui: “Kaip bus lietuviams, taip bus 
ir man”, sakydavo tikrieji lietuviai poetai ir 
kovotojai.

Ne vienas pasakydavo, kad likęs žūsi. Jeigu nenu
žudys naciai, tai nužudys rusai. Bet tikri patriotai, my
lėjusieji savo tautą ir savo žemę, bėgo į miškus, kaimus 
ir ten dalinosi nelaimėn patekusių irniekeno 
mų lietuvių likimu.

Jeigu Kazys Jakubėnas pirmomis karo 
jutų nenuvykęs į Alytaus miškus, tai jis būt’’
šaudytas. Jis mokėjo ne tik pats išlikti gyvas, bet jis 
daugeliui padėjo išsigelbėti. Jis ne tik pats išsigelbėjo,, 
bet jis ir eilėraščius rašė. Didokas jų skaičius buvo dai
nuojami ir visoje nacių okupuotoje Lietuvoje. Jo eilė
raštis “Lietuva, šalis .mano gimtoji”, dar ir šiandien 
rusų pavergtoje Lietuvoje niūnuojamas.

Rusams okupavus Lietuvą antrą kartą, A. Venclo
va buvo įpareigotas suruošti, sukviesti visus lietuvių ra
šytojus į Vilnių, sušaukti susirinkimą ir įtikinti juos 
dirbti okupantui. “Okupantas toks galingas, kad maža 
lietuvių tauta nieko nepaėgs padaryti”, — buvo svar-' 
blausias Vencovos ir Justo Paleckio argumentas...

Vilniun buvo atgebentas ir Kazys Jakubėnas. Ne 
tik Venclova, bet Paleckis ir kiti ž;nojo Jakubėno pasi. 
priešinimą naciams, apie populiariąs Jakubėno dainas. 
Jie žinojo, kad lietuviai didvyriai auga ne Kuibyševe, 
bet Alytaus miškuose. Vilniuje Jakubėnas buvo kvie
čiamas tapti rašytojų draugijos nariu ir bendradar-1 
biauti su rusais; Bet Kazys Jakubėnas, besikalbėdamas 
su Venclova, padarė didelę klaidą. Jis prasitarė: — Aš 
neprisidėjau prie nacių, nemanau prisidėti ir prie ru
sų...’ šių žodžių užteko, kad Jakubėnas būtų įtrauktas 
į įtariamųjų sąrašą ir nuolat tardomas. Pradžioje no-, 
rėjo išaiškinti, ką jis darė nacių okupacijos metais, o 
vėliau čekistams rūpėjo patikrinti, ką jis pažįsta Vil
niuje, Alytuje, Kaune, Biržuose ir kitose vietose. .Ja
kubėnas pažino visus, nes jam teko išsikalbėti ne .tik su 
pulk. Braz’ule.vičium, bet ir su kalėjimo -.viršininku Kor
saku. Jis susitikdavo -su Dr. ŠIūpu, pasikalbėdavo ir su 
F. :Barkevičiene, nešdavo savo eilėraščius prof. Petrui 
Leonui ir aiškindavo nelietuviškus “Kultūros” takus.

'Vilniaus čekos tardytojas, pralaikęs .Jakubėną tar
dymo rūsyje dvi dienas, sutiko paleisti jį, jeigu jis pri
žadės nesusitikti su buvusiais savo draugais. .Jakubė
nas jam .atsakė, kad tai negalimas dalykas, mes jis -tuiĮs 
labai daug draugų...

Jakubėnas buvo iš čekos išleistas, bet visą.laiką se
kiodamas. Čekistai labai dažnai užeidavo į jo namus, 
kartais net po du kartu į vakarą. ’

1950 metų žiema Vilniuje buvo -salta. iPo iilgos -kra
tos ir dar ilgesnio tardymo, i čekistai išsivedė lietuvį 
poetą. Vieni tvirtina, kad jis buvo nuvestas apačion, iš
rengtas gatvėje, nušautas ir nugabentas Įį lavoninę. Ki
ti tvirtina, kad jis buvo nuvežtas už Vilniaus, šaltyje iš
rengtas ir paleistas. Prie vieno namo jis .rastas .sušalęs. 
Net ir jo giminės ] 
kubėno mirtį. Amerikoje nieko neturime. Nieko -neparašė ar tie,

Lietuvoje buvo išleista “Tegyvuoja gyvas gyveni- kurie Kazį .Jakubėną -pažino.

TOJO KONGRESO NUTARIMAI
(Pabaiga)

PLJS politinės veiklos koor
dinatorių įpareigojame .įsteigti 
žmogaus teisių padalinį prie po
litinės komisijos ir pritaikyti 
žmogaus teisių sąvoką, kur tai 
yra įmanoma ir tinkama. PUS 
politinės veiklos koordinatorių 
įpareigojime informuti kraštų 
LJ Sąjungas apie svarbesnius 
žmogausir tautos teisių pažei
dimus. Kraštų U Sąjungas ska 
tiname raginti savo narius bei 
krašto vyriausybes kelti žmo
gaus teisių pažeidimus Pabalti
jo kraštuose tarptautinėje plot
mėje, ypač Jungtinėse Tautose.

LIETUVOS POGRINDŽIO 
SPAUDA-

Lietuvos pogrindžio spauda 
per kelerius -metus išsivystė į 
stiprią jėgą, kovojančią už'-žmo
gaus ir .tautos -teises. Šie .leidi
niai atkreipė .išeivijos veidą „į 
Lietuvą ir davė .naujo ryžto 
kavai už .okupuotą tautą. Tie
sioginis “Alma .Mąter’-. leidėjų 
kreipimasis į Jaunimo kongre
są skatina mus atsiliepti į lietu
vių tautos ;reikalus.

.Išeivija .perrmažai.jėgiį skiria 
šios nepamainomos medžiagos 
leidimui, vertimui į .kitas kal
bas .bei: skleidimui savo ir kita-

gūnais, dvasininkais bei kitais 
vadovais ir informuoti juos apie 
okupuotos Lietuvos padėtį.

TALKA LIETUVOS 
TIKINTIESIEMS

Griežtai pasisakome prieš 
okupanto vykdomą religinį per
sekiojimą bei tikinčiųjų teisių 
paneigimą Lietuvoje.

Valdžia visokiais būdais .ban
do kištis į bažnytinius reikalus. 
Bažnyčių bei kitų šventovių 
uždarymas, naujų bažnyčių sta
tybos ribojimas, varžymai bei 
grasinimai norintiems stoti ' į 
seminariją, KKB agentų bandyr 

' mai Į infiltruoti į kunigų eiles 
yra aiškios pastangos' naikinti 
religines institucijas. Organizuo 
to religinio auklėjimo draudi
mas, profesinė ir socialinė dis
kriminacija prieš tikinčiuosius, 
religinės spaudos varžymas bei 
ateistinės propagandos ‘bruki
mas nusižengia prieš bet kokias 
laisvo apsisprendimo, teises.

“Lietuvos Katalikų bažny
čios kronika” bei kita pogrin
džio religinė spauda,
Lietuvoje įsisteigęs “Katalikų 
komitetas -tikinčiųjų teisėms 
ginti” žengia drąsius žingsnius. 
Suprasdami LKB Kronikos 
svarbą žmogaus teisių kovoje, 
įpareigojame PLJS valdybą iš
tirti galimybes talkinti “Lietu
vių katalikų religinės šalpos 
fondui”, ryšium su Kronikos lei

neseniai

Skatiname ELJS Lei .paskiru 
kraštų UIS užmegzti ryšius su 
korespondentais, valdžios jparei

: maš”, “Mieganti žemė”.,- ‘SDalgių brolių dainos”, ”užia 
melsvas šilas”, o dairiausiai .dainuojama buvojo “Ne- 

nežinojo apie 'poe^ 'te ■'®ena> 'kur J®”-

I dimu bei vertimu. Be to, skati
name paskirų kraštų LJSval- 
dybas rūpintis jaunimo supa
žindinimu su LKB Kronika ir* 
kitais leidiniais.

U 'Sąjungų valdybas skatina
me susipažinti su savo kraštų 
religinių institucijų politine 
veikla. To supažindinimo tiks
las būtų iškelti tose organizaci
jose tikinčiųjų persekiojimą oku
puotoje Lietuvoje. Taip pat ra
giname iškelti šį Liausimą vie
tinėje-religinėje spaudoje. Visus 
PLJS narius skatiname supa
žindinti savo vieeoviu kitatau- C 

čius dvasininkus ir parapijie
čius su. Lietu vos tikinčiųjų prieš 
pauda. \ .

JAUNIMO -POLITINIS
J SĄMONINGUMAS

Politinį lietuvių jaunimo są
moningumą formuoja jo lietu
viška prigimtis, jo aplinka ir'jo 
asmeniškas jautrumas. Tokių 
formuojančių elementų tarpe 
yra Lietuvos istorijos — ypač. 
valstybinės nepriklausomybės 
atgavime,, naujosios okupacijos 
ir gyvenimo išeivijoįfcrvpažini- 
mas, bei -dabartinės padėties 
atskleidimas, kurį. įgalina ‘‘Vis 
gausėjanti Lietuvos pogrindžio 
veikla. Esame kovojančio Lie
tuvos jaunimo dalis, siekianti 
tų pačių tikslų.

Asmeniški ryšiai su okupuota 
tauta taipgi formuoja politinį 
jaunimo sąmoningumą. 'Per sa
vo keliones į okupuotą Lietuvą, 
aunimas asmeniškai patiria tai, 

ką reiškia gyventi be laisvės ir 
susipažįsta .su kraštui primes
ta komunistine santvarka. Tai 
papildo dalinimasis patirtimi 
su tais, kurie neseniai yra ap
lanke Lietuvą arba iš ■’r>" pasi
traukę.

(Bus daugiau)

Ltn. PETRAS BIRŽYS

Karininkas Antanas Juozapavičius
(Ištrauka iš biografijos)

1. NUO KŪDIKYSTĖS IKI SUGRĮŽ
TANT Į VILNIŲ

(Tęsinys) ‘ ;

Patekęs į gimnaziją Antanas turėjo daug 
darbo ir rūpesnių. Ūmai prirengtas į gimnaziją 
turėjo privyti klasės mokslo draugus. Ir kvoti
mus jisai išlaikė tik per savo mitrumą. Ko neži
nojo — iš kito išsirašė ir gavo pakankamą laips- 
nį. Žiemą šiaip taip išvargęs, vasaros atostogų 
metu, kai kiti jo draugai gimnazistai 'linksmai 
žaidė, ilsėjosi, Antanas .prie darbo pririštas -var
go ir skurdo. Jam buvo pavesta daboti arklidės, 
arkliai, pašaras. Kai kada tėvas, ko tik neišva- 
rydavo jo “vežioti”. Kitą žiemą daug blogiau jisai 
mokėsi. Dažnai dveigių ir vienučių gaudavo gal 
tik del to, kad neturėjo per atostogas tinkamo 
poilsio. Noro ir gabumų užteko, tik jėgų trūko. 
Retkarčiais Antanas per naktis išsėdavo prie 
knygoj — o pamokų vis tik neišmokdavo. ,

1907 m. pavasary Antanas susirgo. Liga sut
rukdė mokslą ir dar labiau pakirto sveikatą. . ;

Prasirgęs kvotimus ir turėdamas blobus laips 
nius jisai pasiikc antriems metams ITT kasėj.

Tėvams išlaidos padidėjo. Buvo net abejonių,

ar Antanas eis į gimnaziją, ar gal turės -ją -ap 
leisti.

Vargais negalais Antanas persįkase į '5-tą 
klasę. Čia jam daug lengviau buvo mokytis. Va
sarą su tėveliais nuvažiavo į Gineikius. Gerai pa- 
silsėjo, įgijo naujų jėgų, energijos. Gineikiuos, 
lietuvių kaime —žmonių kalbos, dainos, šokiai, 
papročiai giliai įsmego į Antano vaidentuvę. Pir
mą sykį jisai pajuto, kad čia yra jo Tėvynė, jo 
kraštas ir kad tas yra už viską brangiau. Rygo
je, svetimam krašte begyvendamas,’ nė manytė 
nemanė, kad Lietuvos žemelėje taip jaukiai ir 
smagiai jisai jausis. <

Vieną kartą Gineikiuose, šventadieny, kai 
jaunimas pavakary susirinkęs dėdės kieman žai-< 
d ė, šoko ir dainavo, Antanas susigraudinęs, ai> 
kabino dėdę ir prašneko: “Niekur nėra taip gera, 
jauku ir malonu kaip savam krašte, tarp savų 
žmonių. Dabar tik supratau, kas aš esu, kas turiu 
būti ir kas buvau. Aš esu tikras lietuvis. Tai yra 
mano garbė. Bet iki tol aš to vardo bijojau ir slėp 
davaus nuo jo. Juokdavosi sužinoję, kad aš esu 
lietuvis. Tegul juokiasi, bet jie nežino Lietuvos.”

Antarib širdyje gimė Tėvynės meilė. Jisai su
prato, kad Rygoje tik kieminėta, kad laikinai 
ten gyventa. Jo laukia Tėvynė. Ir laukia jo doro, 
išsilavinusio, ištikimo.

Paėmęs į rankas dėdės maldaknygę, Antanas

džiaugtis neatsidžiaugė, ^beskaitydamas dietuviš- 
'ką raštą. -Spintoje -suradęs senovinių lietuviškų 
knygelių 'keletą sykių jas perskaitė ’ir įvažiuo
damas Rygon pasiėmė jas su savim. Atsigėrėti 
negalėjo, kad turi nors porą lietuviškų 'knygeliu.

1911 metais, ^atvykęs >iš -Gineikių į Rygą, pra
džioje mokslo metų, susirado sau-lietuvių draugų 
moksleivių: Juškį, Šerną, Remeiką, Požėlą. Jie 
visi draugiškai gražiai įgyveno, nusifotografavo, 
ir kiekvienas antroj pusėj fotografijos atvaizdo 
parašė Maironio žodžius:

Į darbą, broliai, vyrsį vyrą!
Šarvuoti mokslu > įstabiu
Paėmę arklą, knygą, lyrą
Ir ėisin Lietuvos keliu!.”

Paskui visi pasirašė savo pavardes.
Rusai mokyklose drausdavo ne rusiškai kal

bėti. Juozapavičius gavo daug perspėjimų lietuviš 
kai nekalbėti, bet į tai nežiūrėdavo. Su kuo tik 
galėdavo Antanas visuomet lietuviškai kalbėda
vo. Jisai gaudavo lietuviškų atsišaukimų, knygų, 
brošiūrų, dažnai ir laikraščių.

Galų gale Aleksandro Gimnazijos mokiniai 
katalikai atsikratė rusų popo. Jiems tikybą <ėmė 
dėstyti kunigai. Tik Juozapavičiaus ir visų Britų 
lietuvių gimnazistų nelaimei Kapelionu pateko 
kunigas lenkas. Tikybą pirmiau dėstė rusiškai, o 
dabar lenkiškai. Negana to. Kunigas tikybos pa

mokas sunaudojo lenkystei plėsti .ir skiepyti. Per 
pamokas jisai aiškindavo Lenkijos istoriją piršo 
lenkų kalbą, papročius. Griežčiausiai tam pro
testavo Juozapavičius. Jisai, pasitaręs su kai ku
riais asmenimis, parašė vyskupui prašymą. Po 
prašymu pasirašė keliolika moksleivių ir šiaip pi
liečių. BuVo prašoma tą kunigą kapelioną paša
linti iš gimnazijos, motyvuojant, kad tas kapelio
nas tikybos pamokas sunaudoja grynai politi
niams tikslams. Tik nuostabiu būdu tas prašy
mas, jau išsiųstas paštu vyskupui,-pateko į gim
nazijos Kapeliono rankas.

Po kelių dienų gimnazijos pedagogų taryba 
nusprendė Juozapavičių iš gimnazijos išmesti

Išėjęs iš 6-os kl. Antanas visaip galvojo, ieš
kojo sau kelio, manė Kaip gyventi ir tvarkytis. 
Tėvai, o ypač ^motina, verste vertė Antaną stoti 
kunigų setninarijon, ’bet ^isai griežtai atsisakė. 
Nejautė jisai nė mažiausio palinkimo būti kuni
gu. Lengviau buvo, lotynų Kalbos pramokus, įgy- 
-ti vaistininko vietą. Kurį laiką rengėsi laikyti eg
zaminus brandos atestatui. Pinigų ^pritrūkus, An- 
•tanas laikė egzaminus, tapo provizoriaus ipadėjė- 
ju ir, iki 1914 m. pradžios tarnavo Tartų jr jįy. 
gos vaistinėse.

(Bus daugiau)

— . - - . — ----------- _. Filda;.. Jauuery M. 1580
♦ t
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
kiekviena dieną būtini krikščioniui 

KOKIA YRA TAVO RELIGIJA?
Religinis! įvairių bažnyčių lankytojai vadina save Katalikais, 

Liuteronas, Baptistais ir tam panašiai. Bet klausimas: Ar tavo 
religija atskyrė tave nuo šio pasaulio ir pašventino D.evui? Ar ji 
pasiekė tavo širdį ir ar ji valdo visą tavo gyvenimą? Ar ji padarė 
geresnį ir švėntėsnį tlvo pasielgimą? Ar pasirodė tavy3e geresni 
darbai, Dievo garbei ir žmogaus naudai? Ap. Jokūbas 1:27 sako, 
kad tikra ir rangiškam Tėvui patinkanti reLgija yra “šelpti naš
laičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasau
liu”. Tikra religija reikalauja ne vien eiti į bažnyčią sekmadie
niais,- bet kasdien būti Jėzaus Kristaus pasekėju, jo mokytiniu, 
klausančiu ir dardnčiu ką jis, Didysis Mokytojas, įsako. Jėzus yra 
pasakęs: “Jei jūs mane mylite, laikykite mano įsakymus. Kas 
turi mano įsakymų ir juos iaiko (vykdo), tas mane myli. O kas 
mane myli, bus mano Tėvo mylimas, ir aš jį mylėsiu ir jam apsi
reikšiu”. — Jono 14:15,21.

SV. RASTO T YRINĖTOJAI 
ji Mužikaht, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island. V Y. 10303 
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DR. K. G. BALUKAS 
•kUIERIjA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA

6449 So. P-iitk, R«L (Crawfort' 
Medical Building) Tai. LU 5-6446

Jėi lepia, skambinti 374-8004

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

W«0chHMi*r Cwtinwnify fclinilcoa 
A Medicinos dirakroriut

i9M S. Manheim Rd„ Westchester, IL.
VALANDOS: B—d darbo dienoms ir

Tek: 562-2727 arfai 562-2728

TEL. — BE 3-5393

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALY81 AKIŲ LIGOS .

3907 WhI103rt Shwt 
Vilandoi pagal susitarta*.

OPTOMETRiSTAS

<ci61»T* H St. ToL 737-5149
Tikrina aki;-. Pritaiko akiniua 

“contact lenses’*
VaL irmi tusitarima. Uždaryta treč.

ir

DR. LEONAS seibutis 
.;NkStU, pbStis ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
^iS6 WEŠT 63rt STREET

NELAIMINGŲJŲ GLOBĖJAS 
Atkelta iš 3 ps. 

viršininko slaptojo ai 
saugotojas už geležinių grotų. 
Jis man taip aiškinosi, kai jį 
ten pamačiau. Mano dėduko 
žmonai sakė, kad pirmadienį 
transporte bus kunigai, prosti
tutės ir vagys. Deja, sekmadienį 
į Lietuvą įžygiavo! vokiečiai.

Vokiečiams atėjus, sėdėjo 
Marijampolės kalėjime su dr. 
P- Jašinsku. Apsk. viršininkas 
St. Goštautas lankė 
Užtiko Gavėną. “Seni 
kalėjimo!” Atvyksta 
Greimą. Grįždamas iš tarnybos, 
stabteliu. Žiūriu. Gavėnas pas 
Greimą gyveną ir dirba basa- 
nuškas.

Čia suminėjau tik kelis pavyz
džius. Jis daug sielos, darbo ir, 
rizikos įdėjo, begelbėdamas ne
laiminguosius prie abiejų oku
pantų.

Mudu skirtingų politinių įsiti
kinimų ir ideologijų, bet liki
mo dalia ir tėvynes meilė sujun
gė neatskiriamais ryšiais visam 
gyvenimui.

Kai šventė 80 metų gyvenimo 
jubiliejų, susirinko jo draugai

A. Petrikoniš Gėlės

V
<

r

* j

.Ofiso MM.: 776'M0
Rmidonci|o« tolofu 446-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OTm&i west sYt. friair 
m. Pfc S-1M3

OFISO V AL.: pfiiė.. antrid., trečiad.

man ir teko S. Lukauskį pažin- I 
ti.

Stasys Lukauskis, atrodo, jau 
senokai buvo nusistatęs, kad 
Šiauliai ir Lietuva bus pakanka
ma ir vienintelė dirva jo kaip 
d/ek-.ta ir žmdgaus visuome- 

alani darbui dirbti. Mirdamas 
tik 56 metų amžiaus, Lukauskis 

i visą laiką išgyveno Šiauliuose, 
' su miesto ir krašto reikalais 

uaugo visais savo sielos saitais, 
tų re kalų rflpiniiną laikė svar- 
'j’aūsia savajai visucinėftei pa- 
-iga ir jai vykdyti save skyrė 

: visą. Anksti ir mirė, kad vykdy
damas pareigas save užmiršda
vo.

S. Lukauskis tik du kartus 
buvo apleidęs Šiaulius ir abu I 

j kartus verčiamas. Apkaltintas i 
. dr. L. Vaineikio byloie prieš- 
Į valstybine veikla ir už lietuvi? 
| kos 1 teratūros platmimą, S. Lu- 
jkauskis 1902 metų pradžioje 
buvo dviem metams ištremtas 
Rusijon ir juos su šeima išbuvo 
Saratovo mieste, 1904 metais 
vėl grįždamas į Šiaulius- Antrą 
kartą Lukauskį išbloskė Rusijon 
pirmasis pasaulinis karas; grį
žo namo 1918 metais.

Mirdamas S. Lukauskis pali
ko apie 2000 neišbaigtų bylų. 
Jo mirties dešimtmetį minint, 
advokatas K. Venclauskas to
kiais žodžiais apibūdino S. Lu- . 
kauskį kaip advo'katą:

‘P r a d ė d a mas advokatauti, 
Stasys Lukauskis turėjo prasi
mušti. Tačiau Lukauskis iškilo 
labai greit ir praktiką turėjo 

kariupnienės pasturlakas), j begalinę, gindamas kasdien po 
kelias ar net- keliolika bylų. Ga
lėjo pralobti, bet turtų nesudėjo 
dėl to, kad į savo darbą žiūrėjo . 
kalk į pareigą, bylų neskirstė pa
gal jų pelningumą, bet padeda-. 
vo kiekvienam su noru, kas tik

Stepono Kairio atsiminimai
(Tęsinys)

Gal Stasiui Lukauškiui būtų 
tekę visą amžių žemė arti ir 
akėti, jei jo motina Vincenta, 
iš mergystės B’ielskaitė, nebūtų 
kitaip sugalvojus ir nebūtų už
simetusi vyresnįjį vaiką moks 
lų leisti. Ar iš anksto skyrė jam 

. Būti kunigu, negaliu sakyti. 
; Greičiau kad ne: jos brolių Jo
no' ir Vaclovo Bielskių pavyz
dys, kurių vyresnysis buvo jau 
studentas ir mokėsi inžinieriu- 
ifii Kelių Institute Peterburge, 
o jaunesnysis Vaclovas buvo 
šaulių gimnazijos vyresniųjų 
kl is'ų nr'k’nys, ir jai rodė, kad 
nevis’’ mokslo keliai būtinai ve
ik ’ klierikų seminariją. Moti- 
n’i r-^albon atėjo jos tėvas, se- 
n'is Bielskis, ir broliai. Dukters 

.- prašomas tėvas Bielskis prikal- 
jį sveikinti. Kiek yėhau nuėjo s,23iukc lėva kad leistu
mano sesuo su sveikinimo lais- ^Rm27:iion> o dėdė Joitas
kėliu. Jis- apsiverkė... Jis jau ‘ 
rhiręs.

Buvb akfj-vUš pogrindžio 
spaudos platinime- Pilna to žo
džio prasiriė buvo' idealistas, ne- ■ 
laimingų globėjas. Jis ne tik 
save, bet ir savo šeimą išstaty
davo į pavojų ši! savo tįžnieja s. 
Tegul gerasis Dievulis tebūna 
jam gailestingas! Jis ėjc jier gy
venimą gera darvdamh's!

K. P.

kalinius, 
lauk iš 
pas J.

kaip fik tėvas nutiko, nuvežė jį 
į šiauPus. Tai atsitiko bene 
1S33 metais.

Ssojant gimnazijoh, S. Lii- 
kauskiui teko nugalėti rieiilažas 
Sunkumas: jis jau buvo išėjęs 
:š motu, ir kitaip neteko daryti, 
kaip stoti mokyklon jaunesniojo 
brolio Jono’ vardu ir metrika. 
Anų metų Lietuvoje šitaip daž- 
riai atsitikdavo. įstojo Į pirma-

The Ace Of Club Sandwiches

Ž5
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PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilni apdraudė 

ŽEMA KAINA

Psst . . . looking fdr a good sandwich tip? Place your bid with 
Fiesta Stack-Ups, a club sandwich variation from the Kraft 
Kitchens. Open with Miracle Whip salad dressing, “The Bread 
Spread,” on a triple deck of toast. It adds smooth flavor to a 
full house of luncheon meats, green pepper, cabbage and 
jalapeno pepper process cheese food slices.
For easy serving, cut the decks into triangles and secure with 
picks. When friends call, deal them Fiesta Stack-Ups, a surp bet 
for lunch or party time.

Fiesta Stack-Up
1-1/2

12 
6 
6

Jaltoj

ZlaO Wsst 63rd St, CffinMb*. IfL 60629 
T»tat; PRespect 4-5664

DR: €. K: BOBELIS
Prostatos, ihkštų ir šidnumo 

takų chirurgija:
’ 5025 CENTRAL AVĖ.

St. Petersburg, lik. 33710
Tel (Š13) 321-4200

*Į.

Apdrausta* portrauatymaa 
U įvairių atatumų. 
ANTANAS VILIAMAS 

Tai. 37A-1M2 arba 3764PH

■TO
1

18

cup Miracle Whip 
salad dressing 

white bread slicęf, 
toasted “* 

ham slices 
tomato slices i

cups shredded cabbage 
summer sausage slices 
green pepper rings 
Kraft jalapeno pepper 

singles pasteurized 
process cheese food 

one slice of toast with salad

6
12

For each sandwich, spread 
dressing; top with ham slice, 2 tomato slices, 1/4 cup 
cabbage, second slice of toast, 2 summer sausage slices, 
green pepper ring, cheese food slice and third slice of toast 
spread with salad dressing. Cut into triangles; secure with pick/ 
6 sandwiches

Mažeika E
Laidotuvių Direktoriai

Trys Moderniškos Koplyčios 
Mašinoms Vieta

Z Tel. 737-8600
s Tel. 737-8601.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1603-07 SO. HERMITAGE AVTNUE
TeL 927-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-044C

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
ią klasę; mokėsi nesuklupda- 
mas ir jau buvo šeštoj klasėj, 
kai atėjo laikas stoti kariuome
nėn. Kariuomenėn Stasio nepa
ėmė, bet’užrašė ‘dpolčencu’ (ca
ro 
ir kasmet ttfrėdaVo atlikti kari
nius pratimus. Čia gimnazijai ir 
paaiškėjo, kad Lukauskis yra 
ne Jonas, bet Stasys. Negailes
tingai buvo iš gimnazijos paša
lintas ir per mažą plauką nega
vo kriminalinės bylos- Išgelbė-! jo' pagalbos šaukdavosi.
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TĖVAS IR SŪNUS ’ 
. MARQUETTEFUNERAL HOME

Ginaihasias bylas jis iihHavo 
širdin ir kiekvieną jų išgyven
davo; Buvo nepaprastai su gyve- J 
namo būdo ir paslaugus. Savo

jo grafas Mikalojus Zubovas, 
Vladimiro Zulxitb. tėvas.

Su nemažaTs šiinkumais, pa
dedamas antrojo savo dėdės 
Vaclovo Bielskio, Lukauskis iš-,kolegų prašomas jų pavaduoti, •
tojo į Liepojos gimnaziją ir ją j niekuomet neatsisakydavo ir - 

gindavo pavaduojamas bylas su 
nepaprastu skrupulingumu. Rei
kėjo stebėtis, kaip Lukauškiui ( 
Užtekdavo laiko. Bet jo jam už
lėkdavo ne tik-- advokatauti: S.
Lukauskis kartu buvo ir visiio- r 
ihenininkas to žodžio kilniausia • 
prasme’.

(Bus daugiau)

pabaigė 1893 metais. S Lukaus- 
kis nebtlvo linkęs sii bfetktio tar
tis, paširinkdainas-'tolirtiesnį gy
venimo kelią; Pakiliojo dėdžių 
pavyzdys,' ir nusistatė būti in
žinieriumi, bet inžinieriaus 
riiokslus. eiti ne Rusijoje, tik 
Amerikoje: Amerika jam tuo
met atrodė toks jaunas, veržlus, 
politiškai laisvai gyvenęs kraš- 
taš; kupinas visokių galimybių. 
Turėdamas kišenėje 300 rublių, 
raiimeningas rankas ir degęs 
rioru save išbandyti, Lukauskis 
išvyko Amerikon, čia gavo dirb
ti sunkų fizinį darbą Nešv Yor- 
ko uoste ir nelauktai sužinojo 
iš pačių amerikiečių, kad inži
nieriaus mokslų reikią moky
tis Europoje ir tik ten Įgytąsias 
žinias gera prilaikyti Ameriko
je. Nusivylęs ne tik Amerika, 
’>et ir inžinerijos mokslais, Sta
sys Lukauskis grįžo Lietuvon; 
Įstojo studijuoti teisę Pėtėtbur- 
go universitete ir. mokslą bai
gęs, 1899 melais, apsigyveno 
Šiauliuose. Motyvas, del ko pa
sirinko teise, buvo f-š kad ad-l 
vokatas galėjo dirbti ir Lietu
voje. Šitame jo gyveninio etape

SUSIRINKIMŲ

SLA 260 kuopos narių, metinis.,su
sirinkimas įvyks šekmądieįį, sausio 
13 d., 1:30 Vai. pfojSiet, 2349 West 
71st Stų Chicago. Kviečiame narius 
ir asmenis, besidominčius SLA orga
nizacija,, atvykti j susirnįkimą. V-ba

iThebi-Gel

2533 W. 71st Street
1410 Sb. 50th Avė., Cicero

.... Telef;-476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

AM8ULANŠ0 

PATARNAVIMAS

TURiME

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

ChicAgoe
Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių 
Asociacijos

1

£

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. adtfi Avė., Cicero, fit, t et: OLympic 2-1003

lab's

PETRAŠ BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Tel.: LAfayette 3-3572

GEORGĖ F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138 -113$

lSTEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

Th«- \nti-Ga% AntacičL

TeL YArds 7-1911

Passbook Savirfgs.

RADbo utfibi vAlIWdo? 

VkA rrwrb'Mft 'ii WOPĄ

4 ’' Savings 
(Minitnuhl S500) 
— Certificate

Vidėja AI3‘6Im DnAčtft 

TWW-.I HBmtaefa 4-241 j 
zis? s©. MXFttwbdb Ave.

CHICAGO, ill. 60629

Lietuvos Aidai’ 
..KAZĮ SRAZDtlONYTf

Kasdien uuo pirmadienio 'Y 
penktadienio 9 vai. vak.

Viso* laidos 14 W0PA rtotlo. 
bangi 1490 AM.

St Petersburg. Fla., 5:30 tak p.p 
ii WTIS stoties 1110—AM banga

2646 W. Tirt Strtrt
Chicago, Illinois 60621

TeleL 778-5374

Lietuviu Irs I bi: kasdien nuo pir- 
madienft ft! penktadienio 400 
4:30 va), tik. Šeštadieniais ri 
aekmadfWiafe kilo 8:30 iki 9:30

KAUJIENCri^CHICAGO l, ILU ri,Jav. ,T.Jnuarv f], 19S.)

Nuo
1914 metu

<

Midland žavingi 
naira taupymo . .omu 
paskolų re-įkaltis visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jum$ už mums parodvta 
pasitikėjimą Mes norėtu
me birti Jums naudingi h 
ateityje.

Sąskaitą <m<<ra»ustos 
$40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE., 

Bridgeview* IL 60455 
Tel. 598-9400

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. 60632

PHONE 254-4470

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALŠTED STREET
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Simanavi-

I ... .sutiko naujuosius metus su Lie-1 
tuvos himnu ir viltim, kad jie 
bus neblogesni už praėjusius,

Paskutinę pr. metų savaitę 
rnūsu kolon’ją aplankė juodoji 

; viešnia., pakviesdama į amžiną 
, poilsi keletą mūsų bendruome

nės narių, jų tarpe ir a. a. dr. 
; Stasį Pacevičių, kuris po sun 

kios ir ilgos ligos mirė 1979 m. 
p^nodžio 29 d. Ve) onis gimė 

, 1912 m. rugpjūčio 12 d. samba- 
* ros dvare. Raudonės vals.. Ra

seinių aps. pasiturinč’ų ūkinin- 
, kų šeimoje. Baigės Raseinių gim 
naziją, Vytauto D. universitete, 
Lietuvoje, studijavo mediciną 
ir 1940 m. gavo medicinos dak
taro diplomą. Gydytojo prakti
ką atliko jau rusų okupuotoje 
Lietuvoje, Šakių mieste ir vė
liau buvo buvo paskirtas Laz
dijų apylinkės gydytoju. Lietu
vą paliko kaip ir mes visi, 1944 
m. rudenį, ir V. Vokietijoje bu
vo Raudonojo Kryžiaus ligoni- j < 
nės direktorium. Atvykęs į To
rontą vertėsi privačia praktika, 
buvo geras plaučių specialistas, 
labai atidus kantrus su savo pa
cientais. Nors turėjo geresnių 
pasiūlymų pereiti su aukštu at
lyginimu dirbti ligoninėse, bet 
jis pasiliko dirbti lietuvių bend 
ruomenėje, kad padėtų savie
siems.

Studijuodamas Vytauto D. 
universitete, Kaune, priklausė 
studentų ateitininkų “Gabijos’’ 
korporacijai ir kurį laiką buvo 
jos pirmininku. Dr. S. Pacevi- 
čius buvo aukšto ūgio, aristo
kratiškos išvaizdos, tačiau san
tykiuose su žmonėmis buvo nuo
širdus, paprastas, visuomet pa
siruošęs padėti. Jis buvo LN 
narys, į jų eiles įrašęs ir savo 
šeimos narius ir jo sūnus Algis 
yra LN valdybos aktyvus narys, 
kuris yra baigęs universitete tei 
sės mokslus ir ruošiasi advoka
to profesijai. Velionis stambio
mis aukomis rėmė Kanados Lie 
tuvių Fondą, buvo išrinktas ke
letą kartų j KLB krašto tary
bą ir apskritai buvo aktyvus mū 
su bendruomnės narys.

A a. dr. S. Pacevič;aus parna 
žu artėjančią ir neišvengiamą 
mirtį skaudžiai pergyveno netik 
io žmona su šeima, bet ir visa 
Toronto lietuvių kolonija. Ve 
lionis buvo pagerbtas skaitlingu 
1 etų vi u bendruomenės ‘ narių 
atsilankymu laidotuvių namuo-, 
*e. Laidotuvių išvakarėse su ve- ] 

J oniu atsisveikino KLB krašto 
valdybos pirm.
Aius. koro. “Gabijos*’ vardu dr. j 
J. Sur^aila ir KLF valdybos 
oirm. E. čupbnskas. Gruodžio 
^1 d. L;etuvos Kankinių švento
vėle 10 vai. r. vyko paskutinis 
atsisveikinimas. Gedulingas šv.1 
Mišias laikė kun. P. Ažubalis, 
kun. Aug. Simanavičius ir kun. 
B. Pacevičius. šventovė buvo 
nerpildyta žmonėmis, kurie ve
lionio palaikus palydėjo į šv. 
Jono lietuvių kapines amžinam 
poilsiui, šalia savo ankščiau mi
rusios dukrelės.

A. A. dr. S. Pacevičius paliko 
didžiame skausme ir liūdesyje} 
savo žmoną Janiną, sūnų Algį,* 
dukras Gražiną ir Danutę su 
šeimomis, seserį dr. Aleksandrą 
su šeima, Klevelande, brolį dr. 
Antaną ir dvi sesutes Lietuvo- lietuviška veikla nesusilpnės ir 
je. Lietuvių Namų valdybos,1 Lietuvių Namai sudarys dar 
jaunimo, moterų ir vyrų būre-^ geresnes veiklos sąlygas organi- 
lių vardu reiškiu gilią užuojautą i zacijoms ir bendruomenės na- 
visiems aukščiau minėtiems ve-• riams. Jaunimas ir senimas Įin- 
lionio artimiesiems. Į ksminosi šokių bangose ir po

Toronto L. N. Žinios sutikimo dar pasivaišino šaltais

5
2

užkandžiais ir skanumynais. 
Sutikimą parengė Lietuvių Na- 

Tradicinis Naujų Metų suti- j mai, akvyviai talkininkaujant 
kimas įvyko gruodžio m. 31 d. 
LN Karaliaus Mindaugo menė
je, kuriame dalyvavo 360 žmo
nių, jų tarpe daug jaunimo. Jie 
buvo pavaišinti skaniai paga-i 
minta J. Bubulienės vakąrienej 
ir vynu, veikė gėrimų bufetas, į 
šokiams grojo geras orkestras.
Senuosius išlydint ir naujuo- pakvietė Pasaulio Lietuvių Ben 
sius metus sutinkant, ^N vai- druomenės pirmininką inž. Vy- 
dybos narys S. Kazmas pasvei-1 tautą Kalmantą padaryti PRA- 
kino susirinkusius, palinkėda- NEŠIMĄ Toronto lietuvių vi- 
mas laimingų naujų metų. Visi suomenei. PLB pirmininkas su- 

- f tiko atvykti ir 'padaryti PRA-
” NEŠIMĄ 1980 m. sausio m. 20 

d. 3 vai. p. p. LN Karaliaus Min 
daugo menėje. PRANEŠIMAS 
bus labai įdomus ir aktualus. 
Kviečiame visus skaitlingai da
lyvauti.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

boms bei jų nariams, kurie spal 
moterų ir vyrų būrelių valdy-. 
boms bei jų nariams, kurie spal 
vingai išpuošė salę ir tvarkė pa
rengimą.

LN VISUOMENINĖS 
VEIKLOS KOMITETAS

— Jonas Kriščiūnas iš Mar
quette Parko specialiu laišku 
atsiuntė $10 auką. Tos apylin
kės tautietis užsisakė Naujie
nas vieneriems metams, bet pa
vardės prašė neskelbti. Dėkui 
už auką ir už dėmesį.

— Muz. Vincas Mamaitis, 
buvęs žurnalo “Muzikos Žinios” 
redaktorius ir Elizabeth, N. J., 
Lietuvių parapijos vargoninin
kas, išvyko į Floridą: *568 Quail 
Ave.,

i

— P. Pagojus, Detroit, Mich , 
lietuviškos spaudos rėmėjas ir 
bendradarbis, prie metinės pre
numeratos pridėjo $10 auką, 
Dėkui. Taip pat dėkui Detroito 
apylinkės tautiečiui, užsisakiu
siam Naujienas pusei metų, bet \ 
pavardės prašiusiam neskelbti. !

— Stasys Zabarauskas iš Brid į 
geporto apylinkės, be raginimo i 
pratęsdamas prenumeratą, sa- J 
vo gerus linkėjimus atlydėjo $7 
auka. Dėkui.

— Dėkui Petrui Paprockui, 
Forest Hills, N. Y., už ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$5 auką.

— Jonas Liūdžius, New Bri-i 
ta n, Conn., prie prenumeratos^ 
pridėjo $5 auką. Dėkui už ją. ir 
už sveikinimus bei gerus linkė
jimus.

— Marijonas Jurgelevičius, 
604-13352 Old Yale Rd., Surrey, 
B. C., Canada, V3T 5A4, yra su
rūpinęs prel. dr. Jono Avižos, 
gyv. Vokietijoje, sveikata ir ži
nančius maloniai prašo prisiųs
ti jam prelato adresą.

— Dail. Vlado Vaitiekūno ' 
dailės paroda įvyks sausio 26- 
ir 27 dienomis Lietuvių klubo 
mažojoje salėje. Parodos atida
rymas šeštadienį g vai. p. p. 
Atidarymo žodį tars klubo pirm. 
Kl. Jurgėla. Sekmadienį ten 
pat bus pristatymas Vlado Vai
tiekūno knygos “Reinkarnacija.’’ : 
Pristatymas , įvyks 4 vai. p. p- j 
Kalbės pats autorius, taip pat 
supažindins su savo kūriniais 
Paroda bus atdara: šeštadienį 
nuo 5 vai. p. p. iki 8 vai. vak.. 
sekmadienį nuo 12 vai. dienos 
iki 8 vai. vak.

— Ciprijonas Genutis, V. D

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE ?
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė or- 

ganizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus.

SLA— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir j u gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA—kuopų vyra visose lietuvių kolonijose. Kreipkitės 
į savo apylinkės SLA kuopų veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
N«w York, N. Y. 10001 

307 W. 30th St. 
Tel. (212) 543-2219

i
Sunny Hills, FL 32428. šaulių rinktinės foto koresp. 

Juozas Račius iš Los Angeles grįžo iš šv. Kryžiaus ligoninės 
išvyko į Phoenix, Az. C. Gurs-Jį savo namus, Marquette Par
kis iš Gulfport apylinkės apsi-jke. Jis nuoširdžiai dėkoja vi-, 
gyveno St. Petersburg, Fla. Juo- ‘ 
zas Staška iš Čikagos apsigyve
no Oakland, Cal.

—E. ir A. Bacevičius, St. Pe
tersburg Beach, Fla-, atsiuntė 
$50: $40 metinei prenumeratai 
ir $10 Naujienų paramai. Dėkui 
už ją, gerus linkėjimus ir už 
ankstybą prenumeratos pratęsi
mą.

i

kurie tuos

doleriu

pelno, na-
%
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2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787 
Didelis paririn Irimas geros rūiies įvairių prekig. i

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIU

SOME CHICAGO MOTOR CLU3 TIPS ON

IXPRESSWtf D/WWG

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENE „

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69fh St., Chicago, HL 60629. — Tel W A 5-2737

sienis bičiuliams, kurie ji ap
lankė ligoninėje.

— Imigracijos ir naturaliza 
cijos tarnyba praneša, kad Ame 
riko’je gyvenantieji visi svetim 
šaliai, neturintieji JAV piliety 
bės, privalo kasmet nuo sausic 
1 d. iki 31 d. registruotis, užpil 
dant kortelę, kuri gaunam? 
pašto Įstaigose. Užpildžius, pri 
klijuoti pašto ženklą ir įmest 
Į pašto dėžutę. Neužsiregistravę 
gali būti baudžiami.

• SPECIALI 20% NUULA1 
DA PRISTAČIUS ŠĮ SKELB’ 
MĄ. Auksiniai ir sidabriniai r< 
teželiai, žiedai, gintariniai karo 
liai, auskarai ir kiti papuošala' 
PERKAME sidabrines ir auks’ 
nes monetas bei pašto ženkh 
kolekcijas. Mokame aukšta 
kainas. PATRIA, 4207 So. Sac 
ramento - prie Archer.

Tel. 247-5081 (Pr.)

i
Siuntiniai į Lietuvą I 

ir kitus kraštus Į
P. N EDAS, 4059 Archer Avė. 1

Chicago, I1L 60632. Tel. YA-7-5980

BUTŲ NUOMAVIMAS
♦ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

biz-

ŠLMAITIS REALTY

839-1784 arba 839-5568.

RECEPTIONIST

MACHINIST

office
North

Žemė — Perdavimui 
REAL ESTATE FOR SALE

West Chicago manufacturer 
model shop technician to 

in fully equipped one man

HELP WANTED — MALE 
Darbininkp Reikia

Namai, Žwn4 — Perdavimo, 
REAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKiJIMAIS- 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS

PETRAS KAZANAŪSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel. Virginia 7*774 '

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LIETUVIŠKAS RESTORANAS su 

namu ir visais moderniais Įrengi
mais Marquette Parko centre Leng
vos pirkimo sąlygos, labai geras 
ais, reta proga.

Notary Public 
Insurance, Income Tax 

1951 W. 63rd St. Tel. 436-7878,

Gausus namų pasirinkimas 
pietvakariuose

BUDRAITIS REALTY
vairi apdrauda —INSURANCE 
UITŲ NUOMAVIMAS—paren- 

kam nuomininkus
6600 S. Pulaski, Chicago 

TeL 767-0600.

ncluding typing and general 
uties. Full range of benefits. 
Tichigan Ave. location.

Call BRIAN PETRY, 266-6472.

South 
needs 
work 
model shop. Position reports to our 
engineering function. Successful 
candidate must possess a well 
rounded background in all aspects 
of machining operations. Salary to 
$19,000 per year. Excellent bene
fits. For personal interview call:

Mr. Wayne Hoffman

Mid State Manufacturing
Dept, of A'.E.R.C.O.Tnc.

3800 W. 51st Street
Chicago, Hl. 60632

767-6363
applicants must be able to speak

OWNER-OPERATORS
D.O.T. qualified with tandem axle tractor for piggy back 
operation. Pick up and delivery within a 400 mile radius. 

Chicago-based, excellent pay package.
(312) 226-7828

Immediate full time permanent job Openings for people 
with some previous work experience to fill various 

clerical jobs in our downtown office. 
No typing. Pleasant office conditions.

Hours: 7:00 A.M. to 3:15 P.M.
Gdod starting pay with increases. Many paid 

Company Benefits and Profit Sharing.
Call 977-3747 or apply in person:

W. H. KAPLINSKI

G.R.I. CORPORATION
65 E. South Water St., Chicago, 111. 60601 

(1 block north of Lake St.) 
An Equal Opportunity Employer

ELECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

DĖMESIU 
62-80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI
Tiktai $106 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensininkams
Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Laikrodžiai ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas.
2646 West 69fh Street
Tel. REpublic 7-1941

Nieko negirdi
Į psichiatrinės ligoninės kam 

barį įėjo slaugė pas ligoni, ku 
ris guodėsi ausies skausmu. Li 
gonis savo ausi buvo prispau
dęs prie sienos.

— Kaip tavo ausis? — klau 
sė slaugė. Ligonis parc'dė tylo 
ženklą ir kvietė slaugę pridėt 
savo ausį prie sienos. Slaugė pri 
dėjo, pasiklausė ir sakė:

— Aš nieko negirdžiu.
— Ir aš jau visa savaitė nie 

ko negirdžiu . . .

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Powerful 
drug you can buy 
without an Rxtf

Stop itching fast of external 
vaginal, rectal, and other skin 
conditions. Doctors find even 
severe itching can be treated 
with a special drug. You can 
now get this anti-itch drug 
ingredient with no prescription 
in BiCOZENE* Use only as 
directed The medically proven 
creme for 
itching. < BiCOZEWE

kili.. • ,and understand English language.
eoe m/f

'ELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininky Ir Darbininkip

TYPE SETTER
mmediate opening for full time 
ypesetter with 1 year or more ex- 
erience. Excellent pay and t 
>enefits. Logan Square area.

Call LORI at 384-7135
for appointment.

good

INSURANCE CLAIMS 
ADJUSTER

Experienced Group 
Major Medical

CALL MR. CALLAS 
738-6162

M. i I M K U S

Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiy 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

įuozo šmotelioATSIMINIMŲ
KAI? SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu Jums gali dau 

>adėti teisininko Prano šulo 
aruošta, — teisėjo Alphons* 
Veils peržiūrėta, “Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomu ’ 
^rmomis. j

Knyga su formomis gauna 
la Naujienų administracijoje 
739 South Halsted St., Chica 
;o, ILL. 60608. Kaina $3.00, f
Pašto išlaidoms pridėti 90c.

Graži, lengvai skaitoma ii 
domi 250 puslapių knyga su. 
erauta autoriau^ troboje.

• Čikagos ir apylinkes lietuviai, 
j skirsnelių mėgėjai, prašomi at 

vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina >- 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago. IL. 60629.
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